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НОВА ATOMOBA ФАБ-
РИКА КОШТОМ ПОНАД 

БІЛЬЙОН ДОЛЯРІВ 
Вашингтон. -`- Щоб запо-

бігтн совстській загрозі пере-
вищнтн Америку в виробі а-
томовнх бомб, федеральна 
Комісія Атомової Енергії ого-
лосила, що приступає до по-
будови ново! фабрики коіп-
том $1.200.000,000 у південній 
частині стейту Огайо, тобто в 
повіті .Пайќ, у віддалі 22 миль 
від Портсмут І 80 миль від 
Сінсіннаті. Робітні й лябора-
торіі фабрики будуть побудо-
вані на 6,500 акрах землі, з я-
якоі треба буде ще усунути 
деякі оселі. Там будуть ви-
роблятн атомову силу з зви-
чайного урану У-238, який 
перемінюють на газовий у-
ран 235. На викінчення про-
скту потрібно чотири роки 
часу. Коли буде скінчена бу-
дова, у ній бути'ть вживати 
400,000 кільоватів з теперііп-
нЬої електрівні, а до неї до-
дадуть ще нових 1,800,000 кі-
льоватів. Побудова вимагати-
ме праці 30,000 робітників у 
найвищім розгоні, хоч пере-
січно будуть затруднювати 
по 17,000 робітників річно. 

Найновіший прнділ з $1,-
200.000,000 дасть разом суму 
$3,500,000,000, що їх видадуть 
на розгорнення підприємств 
для збільшення атомової сн-
ли впродовж двох тільки ро-
ків. Розбудова на великі роз-
міри почалася після того, як 
през. Труман, проголосив дня 
23 вересня 1949 p., що Совс-
ти найшли тайну виробу а-
томової бомби і так покінчн-
лася американська монополія 
посідання атомової тайни. 
Нові атомові робітні в Огайо 
сповнятимуть ті самі обов'яз-
ки, що робітні в Овк Ридж, 
Тенн. З уваги, що серед на-
селення панўе переконання, 
що атомові заводи це небез-
пека для околиці, Комісія А-
томової Енергії заявляє, що 

І^ід атом'ової фабрики нема 
більшої небезпеки ніж від 
звичайних інших фабрик.. 
Прн цій нагоді комісія по-
яснюс в загальнім накрес-
ленні, що це таке уран 235 і 
уран 238, щоб довести, що не-
ма небезпеки радіювання зі 
шкодою для здоров'я люди. 

Американська Федерація Праці 
не підтримує Стівенеона 

справі кандидатів на найвищі 
Це 

Атлантиќ .Ситі. — Амери-
ханська Федерація Праці не 
буде підтримувати публічно 
губ. Стівенеона. як демокра-
тнчного кандидата на прези-
дента, хоч 95 відсотків Групи 
Політичного Освідомлення А. 
Ф. П, стоїть за його вибір. 
Це тому, що А.^.П. від 28 

r-"peaifr-придержується засадою 
щоб не забирати голосу в і 

політичні становила. 
стверджено .на нарадах екзе-
кутивної ради А.Ф.П., які са-
ме тут відбуваються. На на-
радах піднято питання пере-
вести переговори з каиднда-
том Республіканської партії 
ген. Айзеигавером, щоб дійти 
з ним до побозуміння в справі 
знѓеен#д-закону Л`вфяг`Гвірт-
лі. 

Місто Ню Йорќ дістає 
Њо Иорк. — Посадник міс-

та Вінсент Імпеллітері оголо-
сив, що поліційнвй департа-
мент дістане 1,600 нових по-
ліціянтів, щоб посилити пат-
рулювання вулиць на акра-
їнах міста, парків і густо за-
селених передмість. Це ста-
лося внаслідок раз-ураз пов-
торюваних нападів на'людей 
на підземних залізницях, в 
парках та в приватних меш-
каянях. Посадник згадав про 
звіт кримінального бюра в 
справі зросту кількости зло-

1600 нових поліціянтів 
чинів у Ню Иорку в поточнім 
році, одначе заявив, що це 
тільки статистика, а зрештою 
в цьому нема нічого нового. 
Дотеперішня сила поліції ви-
носила 18,393 людей, отже 
на 1,454 менше ніж повинно 
бути, тому прийняття нових 
патрольменів це тільки до-4 
повнеяня належного стану 
поліції. Майор твердить, що 
від часу обняття урядування 
він додав уже 2,617 нових 
поліціянтів до міської служ-
би. 

СТІВЕНСОН І СПАРКМЕН НА НАРАДАХ В ИЛОМУ ДОМІ Втікач з Чехії бачив 
у в'язниці єп. Гойдича 

Демократичний кандидат на президента країни, губернатор Едлі Стівенсон (зправа) з 
Ілнной. та кандидат на заступника президента, сенатор Джан Спаркмен з Алабами, були 
запрошені президентом Труманом до Білого Дому та відб) .ти з ним наради в справі демо-
кратячної виборчої кампанії. Опісля обидва кандидати були поінформовані про положен-

ня в Кореї та про національну безбеку.-

3 Мюнхена надійшла віст-
ка, що її подала тут амеря-
канська преса про те, що 
один з втікачів з Чехії бачив 
у в'язниці українського епис-
копа Павла Гойдича. Ярослав 
Буреќ, що недавно прибув з-
поза залізної заслони, оповів, 
що він втік з в'язниці разом з 
Джаном Гвастою. Перебу-
вавшн у в'язниці, Буреќ ба-
чив, серед інших в'язнів, 
трьох єпископів і трьох чесь-
ких генералів. Одним з тих 
трьох єпископів був єпископ 
Греко-Кат. Церкви Павло 
Гойдич, що його інформатор 
окреслює, як єпископа „гре-
ко-православного". Як відомо 
сп. Гойдич був останнім вла-
дикою української Греко-Кат. 
Церкви, що ще перебував на 
волі. Він був заарештований 
під закидом співпраці з укра-
їнськнми націоналістами й, 
після того, відомості про ньо-
го перервались. Буреќ не зга-
дус в якій в'язниці він бачив 
владику Гойдича, але ТОМІ'; 
що Гваста перебував у в'яз-
ниці в Леопольдові недалеко 
Прати; лави, то, можна при-
пускати, що мученнк-спископ 
відбуває саме там свою кару. 

Іран на списку критичних країн 
у департаменті стейту 

Вашингтон. — Як тільки, цілої низки середі сс-сх ід них і 
секретар стейту Дій 

Підземна річка загрозою для домів 
у Филаделфії ' 

Филаделфія. — В наслідок і ста Джозеф С. Кларк, післав 
недавніх дощів повстало ви-
жолоблення в підземній кана-
лізації при вулиці Сансон між 
43 і 44 вулицями, де колишня 

цілу валку робітників', які до-
будовують для них підпори. 
Яких 300 `мешканців з тих до-
мів мусілн вибратися і їм дав 
тимчасове приміщення Черво-

річка перепливає підземним і ний Хрест. Робітники й інже-
каналом, а на її верхньому 
склепінню побудовані доми. У 
вижолобленні пропало ван-
тажне авто, одно звичайне ав-
то і почали валитися ґанки 28 
домів, яким грозить теж за-
валення під землю. Щоб ці 
доми рятувати, посадник м-і-

нерн вживають всяких засо-
бів, щоб урятувати доми від 
ями, яка тим часом розшяри-
лася на 175 стіп. Поліційний 
комісар Тамес Дж. Пббонс 
думає, що будинки будуть 
врятовані, якщо не буде біль-
ше дощів. 

НЕ ВИЯВЛЕНО ПЛЯНІВ, 
УЛ0ЖЕНИХ НА РОЗМОВІ 
СТІВЕНСОНА З ТРУМАНОМ 

Вашингтон. — Після по-
кінченяя розмов губ. Адлея 
Стівенеона з през. Труманом 
у Білому Домі` появився ко-
мунікат, що предметом роз-
мов. була передвиборча кам-
ланія, одначе не сказано, яку 
ролю гратиме у ній през. 
Труман. Оба співрозмовці 
погодилися на тому пункті, 
що праця в бюрі Стівенеона в 
Спрінґфілд, у стейті Ілиной, 
і в головній , демократичній 
квартирі в Вашингтоні, має 
бути ведена на підставі поро-
зуміння. Для- втримування 
гармонії губернатор згодив-
ся прийняти до своєї праці 
прибічників през. Трумана, а 
саме Клейтояа' Прічі й Дейви-
да Белл, які будуть посеред-
никами між Білнм Домом і 
Красвим Демократичним Ко-
мітетом. За те Стівенсон прп-

йняв до свого штабу днрек-
тора радієвих програм з Кра-
свого Комітету, Кеинета Фая. 

З Денвер, у стейті Колора-
до, де находиться головна 
квартира респу'бліканського 
кандидата Двайта Д. Айзен-
гавера, оповіщено, що Айзен-
гавер і республіканський кан-
дидат на віцелрезидента сен. 
Річард М. Ніксон, окремо за-
явяли, що Стівенсон стоїть під 
контро лею теперішньої адмі-
ністрації отже й самого пре-
зидента Трумана, тому пере-
бирас на себе відповідаль-
ність за невдачі, помилки й 
лихі вчинки цієї адміиістра-
ції й Демократичної партії. 
Крім того Айзенгавер ствер-
двв, що передавання урядо-
вих інфориацін про напрями 
закордонної політики кандн-
датові Демократичної партії, 
не було на місці. 

Ачесон 
повернувся з Гаванських ост-
ровів, з конференції Австра-
лії, Нової Зеляндії і ЗДА в 
справі створення організації 
оборони Південного Пацнфі-
ку, він відразу взявся за на-
ладнання справи Середнього 
Сходу. Одначе цю справу в 
площині можна'б 'розгляда-
ти, як безнадійну. Іде тепер 
не про те, щоб наладнати 
ірансько-англійський нафто-
вий спір, але, щоб недопусти-
ти, щоб Іран став черговою 
жертвою совстськнх інтриг і 
перейти під Залізну Заслону. 
Іранська нафта була довгі 
часи предметом торгів, щоб 
забезпечити її постачання 
для західних країн. З цим 
зв'язані були надії недопус-
тити до загарбання Ірану 
Совстами, бо в такому ввпад-
кові Совсти здійснили б віко-
вў мрію російських царів, ді-
статився до Індійського оке-
ану, а з тим і до загарбання 

близько-східних країн. Ва-
шинґтон і Лондон розумі юті. 
що положення розпачливе 
тому, що в Ірані нема сильної 
влади, а теперішній диктатор 
Ірану Моссадек попав' у не-
волю свого Національного 
Фронту, в якому діють якісь. 
підпольні сили- Шлях доі 
втримання'` `Іранў по цій боці 
Залізної Заслони веде' таки 
через, іранські нафтові джере-
ла і премієр Моссадек думав; 
що американська заплата за 
нафту висотою 50 мільйонів, 
замість британської, може 
втримати Іран по боці Захо-
ду. Одначе Америка'не спі-
шиться давати своїх грошей, 
бо це порушило-б рівновагу 
інших арабських країн, які я 
собі зажадали б американсь-
ких доларів. Як Лондон, так 
і Вашингтон тримаються ще 
останньої нитки, щоб не до-
пустити Ірану до самозни-
шення, а з цим і до світової 
катастрофи. 

КОРЕЙСЬКІ ЧЕРВОНІ ПОТВЕРДЖУЮТЬ 
ВЕЛИКІ ВТРАТИ ВІД БОМБАРДУВАННЯ 
Токіо. — Корейські кому-1 ськом та воєнним устаткуван-

ністи вже довше не могли J ням. Крім того, ще заќв поча-
скрввати великих втрат, яких і лися масові налети аліянтсь-
ьонн зазнають від постійного { кої авіяції на піввічво-корей-

Виявлено винного у катастрофі „Гобсона" 
Вашингтон. — Після довго-, розглядав цю справу, оправ-

дав решту командного скла-
ду потонулого судна, як жи 

го доходження в справі мор- j 
ської катастрафн під час якої' 
затонув винищувач мін „Гоб-
сон", виявлено, що відпові-
дальність за нещастя падає 
на шкіпера „Гобсона" Вілья-
ма Тірні, що загинув під час 
катастрофи. Його розпоря-
дження під час маневрів тра-
ґічної ночі окреслено, як по-
милкові. Морський суд, що 

вих, так і загинулих. ‚‚Гоб-
сон" затонув у- квітні, коли 
під час морських маневрів у 
дорозі до Сердземного моря, 
він зударився з літаконосцем 
‚.Васп" і, розтятий надвоє, 
пішов моментально на дно. 
Тоді з-поміж 237 осіб залоги 
„Гобсона" загинуло 170. 

Червоні Ню-йоркського давн-тавну 
протестують 

Ню Иорк. — Червоним в 
східній частині (Іст Сайд-і) 
нюйоркського дави тавну від 

ну Кореї і т. п. Тоді з исда-
лечкого приміщення Посту 
Американських Ветеранів вп-

деякого часу не ведеться. Ра- ( йшла група молодих людей, 
ніше їхня горстка використо-
вувала довколишні парки та 
вулиці на свої мітінґи і про-
пагандивні зібрання та на 
агітацію і поширювання ко-
муністичних брехиів між міс-
цевнм різнонаціоаальним на-
селенням, яке, виходи лоб, має 
вже досить тої комуністичної 

і методичного бомбардування 
з боку аліянтської авіяції, хо-
ча й намагаються надати цим 
втратам інший характер. Ко-
муно - китайська пейпінська 
рпдіовнсильня вчора попідо-

(-чѓала, що-тйд- час кялету а л ќ 
антської авіації на північно-
корейську столицю Пйонг-
янг скинено понад 500 бомб 
на „житлові райони", у` внс-
ліді чого було знищених 676 
домів та згинуло понад 1,000 
..цивільних" осіб. В аліянт-
ському повідомленні про цей 
налет сказано, що аліянтські 
літаки збомбардували і розто-
іющили сконцентровану в о-
колиці міста валку ворожих 
иантажннх автомашин з вій-

ЗАХІД ПРОПОНУЄ НОВІ 
РОЗМОВИ В СПРАВІ 

РОЗЗБРОЄННЯ 

ські міста, аліянтське ќоман-
дування відступило від засад 
модерної стратегії про несло-1 
дівані напади і дослівно про-1 
голосило „іду на вас1.", попе-1 
реджуючв цивільне иаселен` І 
пяг,лч^ Т^-ЛОДЕЇІ^ІІ?ТД. Судўѓ%і 
боіібардованІ m домагаючись 
їх евакуації. Вомбардування 
продовжується, `але ;.це досі 
ще ие змінило комуністичної 
тактики на переговорах в 
Панмунджом, на яких черво-
ні своїм безкомпромісовим до-
маганиям примусової репатрі-
яції всіх полонених саботують 
позитивний анелід перегово-
рів. Самі переговори, після 
короткої зустрічі минулого 
понеділка знову відложено. 

Об'єднані Нації, Н. И. — 
Три західні вели ќодержавќ: 
Злучені Держави Америки, 
Британія і Франція, запропо-
нували вчора в Об'єднаних 
Націях нові розмови між „п'я-
тьма великими" та низку ре-
ґіональних конференцій, ске-
рованих на обмеження війсь-
кової сили поодиноких країн і 
на виключення атомової зброї 
на випадок війни. Проте, до 
своїх пропозицій, видвигненнх 
в розброєневій комісії Об'сдна-
ких Націй, західні великодер-
жави додали деякі передумо-
виГ'які — по думці днплома-
тів — виключають можли-
вість, щоб на них погодився 
Совстський Союз. До тих пе-
редумов належить головно вя-
мога, щоб Совстський Союз 
прийняв спеціальні пропози-
ції щодо обмежень збройних 
сил великодержав, як це за-
хідні країни видвигнули в 
травні цього року. Згідно з 
цим західним планом, збройні 
сили Злучених Держав Аме-
рикн, Совстського Союзу і Кп-
таю мали б бути обмежені до 
півтора мільйона вояків а 
кожній з тих країн. Британія 
і Франція мали б право вдер-
жувати не більше як 700,000 
до 800,000 вояків. Совстський 
Союз вже раніше відкинув ці 
пропозиції та домагався обме-
ження збройних сил велнко-
держав на одну третю части-
ну їхнього теперішнього ста-
ну. Тому, що Совстський Со-

юз мас сьогодні найбільшу 
кількість вояків, обмеження 

^овстської армії на одну третю 
частину все ще залишило б 
Совєтам правдоподібно біль-
ше війська", ніж його мас будь-
яка` із західних країн сьогод-
ні без обмежень. В нових за-
хідних пропозиціях залишено 
одвертнм теж питання, який 
Китай, націоналістичний чи 
комуністичний, мав би право 
брати участь в розбросневнх 
нарадах, називаючи тільки 
„Китай", без точнішого озна-
чення який. Опісля речник 
Злучених Держав вияснив, 
що говорячи про конференцію 
„п'ятьох великих", західні ве-
ликодержавн думають про тих 
представників, які мають по-
стійнв місце в Раді Безпеки 
О.Н., отже в цьому випадку 
мова про національний Ки-
тай. Проте, один з делегатів 
заявив, що „коли настане час, 
що Схід і Захід погодиться на 
серйозні розмови^ в справі роз-
збросння, тоді може прийти й 
до порозуміння відносно Ки-
таю. В дипломатичних колах 
вважають, що наглою зміною 
свого дотеперішнього станови-
ща та пропозицією, щоб роз-
мови в справі роззброєння і 
заборони атомової зброї пере-
нести з роззбросневої комісії 
О.Н. на великодержавне фо-
рум, західні країни намага-
ютьоя переломити „мертву 
точку", яка існує в цій оправі 
вже від шістьох років; 

Европейські країни проти дворічної 
військової служби 

Пироже -^- Представники BiftebKoW?- ЄЯуйЯНРША 

ЗДА пригадують Совєтам 

Вашингтон. — Державний 
департамент закликав СССР 
відповісти на предложеннч 
про скорочений договір з Ав-
стрісю. яке було переслано 
Совстам ще 13 березня цього 
року. Тоді три західні вели-
кодержави переслали Совстам 
ноти в справі Австрії, на які 
(осі не надійшло жодної від-

про австрійський пакт 
декларацію 1 листопада 1943 
р. Московська декларація 
стверджувала факт гітлерів-
ського насилля над Австрією 
та прирікала відновлення сво-
боди й незалежності! Австрії, 
негайно після того, як німець-
ка окупація буде знищена. 
Тому, що довготривалі пере-
говори; які велися поміж со-

повіді. Запит державного де-! юзниками в справі Австрії не 
парламенту підтримати ОДНО-
звуча) звернення Англії і 
Франції, в яких лисловлюсть-
ѓя сподівання, що совстська 
мовчанка не означає ухилен-
ня совстського уряду від прн-
речень, що їх зложили союз 

давали бажаного результату 
то ЗДА. Англія і Франція вн-
слалн Совстам 13 березня но-
ти з пропозицією підписати 
скорочений договір, який у 
вісьмох пунктах охоплював 
головні підстави самостійного 

пики, підписавши Московську існування Австрії. 

Новий адміністраційний поділ 
Східної Німеччини 

Берлін. — Комуністична ( доввідчений та відданий Мос-
Східна Німеччина закінчила 

агітки і виганяє червоних із 
своїх околиць. Втративши для 
тих` цілей „пролетарський 
парк" біля евені „А", кому-
ністи були зберегли ще свій 
стратегічний „мостовий при-
чілок" на перехресті евені 
„А" і 7-мої вулиці. Там відбу-
валися ще їхні мітінґи під 
фірмою Американської Партії 
Праці, зарахованої в урядово-
му виказі до „підривних орга-

внвела з ладу голосник та 
свистами і окликами реагува-
ла на комуністичні промови. 
Це зібрало велику масу до"-
вколишніх мешканців, які 
розбили комуністичне віче, 
потурбувавши поодиноких j . ) a 3 H ( ) H ) м е т о ю повної центра-; одиниць, аж до сіл включно. 
червоних. В другому випадку1 ._ . . . . , ,__ _, 
комуністи поширювали ле-

іі 

першу фазу суцільної реорга-
нізації своєї внутрішньої ад-
міністрації. переведеної ціл-
ком на совстський лад та з вн-

кві кому'ніст. Кожна з облає 
тей мас назву свого головного 
міста, подібно як це є в Совст-
ському Союзі. Разом з тим пе-
реведено повну реорганізацію 
теж нижчих адміністраційних 

лізації адміністраційпоі кон- j Цею реорганізацією цілком 
ѓролі. Традиційні дотепе- і змінено традиційний адміні-

тючки „в ооороні вільного ( ) і ш н і п я т ь цровінцій-країн 1 страцінний поділ країни, який 
слова , в яких — як це вже (ЛЯНД) скасовано, пстановля- ` існував там від найдавніших 
повідомлено - - наќќдуються-: ю ч н н а ї х МІСЦ(. и областей І часів та переѓривав не тільки 
теж на „імпортованих ў к р а ї н - ; ( б е ц і ) н а ч о л і КОЖНОІ 31 гітлерівщину. але й дві сві-
ських фашистів .Тепер Я Ц В ; я к п х сГ(Лть B „ n p f t 6 v B O H l f f l і'ТОБІ війни, 
повідомляють про низку ш- j -
ших протестів та домагань 
„захисту вільного слова" для 
підривних агентів, заповіда,-
ючи м. ін., що Американська 
Партія Праці приготовляє на 

Помер перший співак Метрополитен Опери 
Рікардо Мартін 

Ню Иорк. - - Рікардо Мар-(ни, в Італії і тут перемінив 
день 21-го серпня „масовий T j H , перший американський j своє перше ім'я Гю Вайтфілд 

нізацій". Але й там вже не. мітінг" на розі 7-мої вулиці і тенор, що співав в Метропо-1 на італійське Рікардо. До ню-
щастить, як це виказують по- евеню „А", на якому протес- лилитен Опері, і:омер після 
дії від мітінгів в дні 31-го туватимуть проти „фашистсь- довгої недуги в 77 іюці жнт-
липня і 7-го серпня. Під час ких вихваток" тих, що вжс{тя. Він походив з Гопкінсвіл, 
першого мітінгу rpjTta черво- мають досить комуністичного у стейті Кентокі. Перший йо-
них, влаштувавши собі там базікання. При цій нагоді го виступ був в міській опері 
„трибуну", почала лаяти АПП „роздасть 25,000 листі-1 в Нант, у Франції, в 1904 р. 
Америку, її Президента, засу- вок в англійській, єврейській Наступного року він виїхав 
джувати американську оборо- і українській мовах". на гостинні виступи до Веро-

йорської Метрополитен опе-
ри зааиґажував його управи 
тегь опери Гайнріх Конрайд 
на сезон 1907-1908. Його ро 
ля була Фавста в опері „Ме-
фістофеле" Бойта, в якій ро-
лю Марґаріти грала Джерал-
діна Фаррар. 

шістьох європейських країв, 
що творять європейську обо-
ронну спільноту із спільною 
європейсь'кою армією,' вияви-
ли виразну опозицію до про-
довження військової служби 
до 24 місяців, як це передучо-
ра домагався встановити алі-
янтський головний команду-
вач в Коропі ген. Метью Ри-
дшвей. Проти продовження 

головно Бельгія, роблячи це 
під напором публічної ОПІНІЇ. 
Але теж представники Фран-
ції та Італії заявили, що вони 
можуть виконати . свою вн-
шкільну програму цього року 
в рямцях дотеперішньої 18-
місячної військової служби. 
Своє становище вони виправ-
дують потребою робочих рук 
в однаково важливій для обо-
ронн індустрії. 

^ 

Моссадек поліпшує долю селян 
Тегеран, Іран. - Прем'єр 

Моссадек вніс внесок до ниж-
чої палати парламенту, щоб 
20 відсотків цьогорічних збо-
рів на полях великих ірансь-
кнх поміщиків віддати селя-
нам. Д-р Баґгай, заступник 
прем'єра, уже перевів ухвалу 
в парламенті, що 15% збіжжя 
мають дістати селяни. Ще мас 
відбутися трете читання цьо-
го законопроекту і прем'єр до-
магасться, щоб цей відсоток 
підвищити до 20. Також іран-
ський шах Мохаммед Різа 
Паѓлеві думає про поліпшен-
ня долі своїх селян. В його 
палаці зібралися 55 представ-
ннків 600 селянських родин, 
які працюють на шахових по-
лях в одинадцяти селах, і шах 

наділив тих 000 родин зем-
лею, що мас бути першим 
кроком до великої земельної 
реформи в Ірані. Одночасно 
проголошено, Що в половині 
вересня зорганізують банк з 
капіталом 1,000.000 долярів 
який мас давати позички се-
ляиам, що дістають землю від 
шаха. Фонди ЗДА, що їх ді-
стас Іран на основі четвертого 
пункту програми, складуть 
половину капіталу цього бан-
ку, решта американських до-
помоговнх грошей підуть на 
організацію школи, в якій бў-
дуть учитися інспектори, що 
мають наглядати над пра-
вильннм здійснюванням зе-
мельної реформи в 2,167 се-
лах, в яких находяться шахо-
ві земельні господарства. 

МОЖЛИВІСТЬ ОБОРОННОГО 
ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ю г о -

СЛАВІЄЮІ ГРЕЦІЄЮ 
Блсд, Югославія. — Білго-

родська радіовисильня вчора 
повідомила, що впродовж ве-
ресня цього року група висо-
ких старшин югославської ар-
мії відвідає Грецію та грецьку 
армію. В- повідомленні не по-
дано жадних вияснень щодо 
причин і цілей цих відвідин, 
але в поінформованих колах 
вважають, що югославський 
уряд робить це з метою пере-
вірнти можливості нефор-
мального військового порозу-
міння між Югосл`авією і Гре-
ціою для тіснішої оборонної 
співпраці між обидвома кра-
їиами на випадок совстської 
агресії на Балканах. В тих же 
поінформованих колах ви-
ключають тепер можливість 
будь-якого формального вій-
ськового аліянсу між Югосла-
вісю і Грецією, але рівночас-
но стверджують, що спіль-
ність інтересів під час загро-
зп мас далеко більшу силу і 

вартість ніж будь-який пале-
ровий документ. Натомість в 
офіціяльних югославських ко-
лах тепер одверто говориться 
про можливості і необхідність 
не так формальної, як радше 
„тихоЃ', але фактичної війсь-
кової співпраці з Грецією, бо 
обидві країни однаково загро-
жені можливістю совстського 
або сателітського нападу. Так 
само вважається, що військо-
вг співпраця між Грецією і 
Югославією диктується не 
тільки совстською загрозою, 
але й географічним положен-
ням обох країн, які станов-
лять одну стратегічну цілість. 
Незважаючи на те. що відві-
дннн югославських старшин 
в Греції не матимуть на меті 
формального військового або 
оборонного договору, та це ви-
хід югославської армії з аб-
солютної ізоляції, в яку вона 
була попала після зірваним з 
Москвою. 
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ТЕПЛЕ СЛОВО ЗГАДКИ 
Відходять від нас один за одним старі наші іміґрантн. 

імена яких можна було вичитувати в українській пресі прн 
кожній збірці на народні потреби десятками років. Покида-
ють нас ті, що були учасниками національних маніфестацій, 
що замолоду співали в хорі, брали участь в аматорських 
виставах і були підпорою своїх церков, народних домів, клю-
бів і т. п. Подекуди доходить уже до того, що навіть нема 
вже нікого, щоб знав про справжній вклад Покійного в наше 
народне життя. Вдержався ще тільки добрий старий звичай, 
який довго пропагував наш часопис, щоб но було ні одного 
випадку згадки за добрі діла Покійних теж і без останньої 
збірки на народну ціль прн його Поминках. Тільки там, де 
діти та внуки відійшли від нашого життя, там і цього нема. 
Тоді тільки відділовий секретар з обов'язку подає ще коротку 
згадку про таку людину, яка була добрим сином чи доброю 
дочкою свого народу та мала найкращі заміри виховати в 
такому самому дусі і своїх дітей, що за все те вже забули. 

За останні роки дуже прорідились ряди старих праців-
ввків на місцях. їхні місця починають займати поволі кращі 
сили з нашої нової іміграції. Але назагал тих нових сил ще 
мало. Вони активніші в тих організаціях, що їх тут самі по-
творнлн. До того чимало між ними ще й сьогодні таких, що 
не зацікавлені тим, чого доконали ті звичайні наші люди, 
про яких згадується в коротких посмертних згадках. 

Про тих, що займали визначні становища в старому 
краю, а яких забирає нам смерть, появляються час від часу 
ширші згадки в газетах про їхні добрі, а часом і великі та 
славні діла. Це добре! Таких людей нам в Америці браку-
вало, аќ думати про стару іміграцію. Проте було тут багато 
вірних санів та доньок `рідної землі, що, як могли і знали, 
усім серцем змагали до цього, щоб творити і втримувати 
українське життя в Америці. 

Мало хто сьогодні завдас собі труду прочитати дещо з 
минулого, щоб пізнати, в яких важких обставинах те життя 
творилось, бож були дуже низькі заробітні платні, хронічне 
безробіття і дискримінація, на яку був постійно виставлений 
наш імігрант, шукаючи кращої праці. А треба було не тільки 
самому жити, але й до дому слати допомогу, сплачувати 
довг і т. п. Багато, дуже багато пережила стара іміграція і 
чимало лиха зазнала вже до цього часу, заки дістала пер-
шого священика і першого студента-інтелігента. Проте свого 
вона доконала, прочистила свої ряди з усього сміття, від-
сепарувалась від мссквофільсько-мадяронської гнилі Й ство-
рила те, що відоме як українська, етнічна група в Америці, 
що має тут добре й чесне ім'я. Праця української іміграції в 
користь Рідного Краю триває уже довгі десятки років. Без 
тих Союзових „мітінгів" (а теж й інших!), на які так нераз 
нарікаємо, не було б тої активности, яку виявляла стара імі-
ґрація. Через них в працю був втягнений загал. Якби не 
було цього, то не були б можливі потім і такі українські 
маніфестації, що стягали і по 40,000 людей. Робочий день 
і втрата заробітку не могли бути тоді перешкодою для нікого 
в такому ділі, якого „справа вимагала". До того ж були ще 
й краяни, що добре пильнували, як хто себе веде. Ніхто не 
хотів, щоб до рідного села писали, якого то „патріота" мас 
село в Америці! 

Хай тих кілька слів буде грудкою рідної землі киненої 
на могили тих старих імігрантів, що залишають вас тихо 
А без гомону, хоч у свій час, кожен з них був на свій лад 
діяльним і жертволюбнвнм і щиро підтримував свою рідну 
церкву і свою рідну справу. 

19 ТОЧОК 
До характерних особлн-

востей українського суспіль-
ства належить, що мн не лю-
бнмо читати звітів. Не любн-
мо цікавитись тим, що вже бу-
ло. Не цікавимось також тим, 
що уже є. Нам давай чогось 
нового. Переважно — бороть-
би. Політичної, культурної, 
літературної, особистої. В'бо-
ротьбі мо — горимо. Але коли 
боротьба скінчилася, — ба-
ста! — ми вже в той бік і не 
дивимось. Боремось чи змага-
смось за університет, але коли 
вибороли чи поставили, то 
спитайте першого-ліпшого 
громадянина, які ж в тому 
університеті факультети, — 
стисне плечима. Те йому вже 
не цікаве, — давай щось но-
вого. 

У „Свободі" недавно закін-
чено друком звіт з діяльносте 
Українського Конгресового 
Комітету за час від 4 до 5 
Конгресу, що його виготовив 
і виголосив на 5 Конгресі п. 
Дмитро Галичий, як діючий 
Заступник Голови УКК. Звіт 
цуже цікавий і важливий, але 
прн тім ґрунтовний і обшнр-
нин. Бо й справді, — матеріл-
пу набралось дуже багато. 
Друковано звіт частинами аж 
у 14 числах „Свободи". І от 
— ми переконані, що добрих 
50% читачів „Свободи" його 
не читали. Власне, тому, що 
є це звіт „з минулого" та ще 
й до того — такий „великий". 
Натомість, не раз у прнпадко-
вій зустрічі чи десь, за пивом, 
почуєш: та що той ваш Ко.чі-
тет, — та він нічого не ро-
бнть! Треба зробити те, і те, 
а ви, там, спите! 

І навіть не встигнеш щось 
відповісти, — така мова кате-
горична й резолютна! 

Існує оповідання про одно-
го короля та його придворно' 
ѓо комедіанта — карлика. 
Ото, раз поспорилися король 
з карликом, — якої професії 
у світі найбільше. І твердив 
карлик, що лікарів, а король 
не вірив і з того сміявся: бо 
це ж иайтрудиіша наука. На 
ранок карлик зав'язав собі 
щоку і подався з дому до ко-
ролівського палацу. На воро-
тях до королівського двору 
сидів сторож. Питає: а що вам 
таке? — Та зуби- болять! — 
Зуби болять? Проста штука: 
полощіть сіллю! Йде карлик 
далі. Біжить через двір коро-
лівськнй кухар. — Чому за-
в'язався? — Та зуби болить! 
— Зуби болять! Проста шту-
ка: прикладай глину! Йде 
карлик далі, вступає до пала-
цу. Тут в кожнім покою ко-
гось зустрічає: дверника, по-
коївку, економа, королівських 
радників — і жадного не бў 

Боже борони! Але ми за 
серйозне, ділове А відлові-
дальнє відношення до справи. 

32 роки тому, по трагічному 
відступі з України, коли Дер-
жавннй Центр опинився в 
Тарнові, Головний Отаман С. 
Петлюра дав ІНІЦІАТИВУ до 
створення псрсдпарляменту, 
що звався тоді — Рада- Рее-
публіки. 

В передпарламенті було бі-
ля 60 депутатів, — представ-
ннків укр. політичних партій 
та організацій. Справа ви-
звольної боротьби була тоді 
свіжа, болюча і пекуча, а ми, 
депутати, були молоді й за-
пальні. Через те дебати були 
гарячі і ґрунтувалися не тіль-
ки на об'єктивних даних, як 
на голих міркуваннях і при-
страстях. Але одним із вплн-
вових депутатів Ради Респуб-
ліки був тоді покійний Мн-
хайло Корчинськнй. Вндат-
ннй правийќ і мудра людина. 

І він то гостро обурювався 
на деяких молодих депутатів, 
що з апломбом виступали. 
забирали час і говорили нісе-
нітниці: — Ні, ви тільки по-
думайте: коли я справді полі-

тис, то я мушу денно перегля-
нути хоч пів десятка часопн-
св: українських, російських, 
польських та бодай по одній з 
Лондону і Парижу. Але ж він, 
іедащо, й краківського „Ку-
I'єра" не бачив, а преться на 
трибуну! 

А прн чому ж тут „19 то-
`ок"? 

Хочеться пояснити. Хоч 
:віт п. Дм. Галичина розсяг-
лнй, але в останньому усту-
іі („Свобода", за ЗО'липня 
і. p., ч. 198) автор у 19 точ-
сах зібрав і стисло виложив 
се найголовніше, що протя-

юм останніх двох літ Конгре-
(Овяй Комітет робив, чим зай-
хається тепер і які з того ви-
.'ливають завдання на май-
(утнс. 

Мн, власне, за найширшу 
участь громадянства в роботі 
Конгресового Комітету. -

Але щоби та у'часть була 
юрисна і доцільна, необхід-
ЇО уважно перестудіювати 
тих 19 точок. 

Це — підсумок минулого і 
програма на майбутнє. 

І тільки' базуючись на ній, 
кожна логічно й послідовно 
гоѓл ќблювати і поширювати 
ті речі, які розпочато і пропо-
нувати те нове, чого програма 
не передбачає.. . 

Світозор Драгоманов 

Федералізм західної Европи 
поступає вперед 

Ратифікація Пляну Шума-
на, тобто Трактату „Европей-
ської Спільноти вугілля і ста-
лі", шістьома парламентами 
Західної Европи (Бельгії, 
Франції, Федеральної Захід-
ної Німеччини, Італії і Голян-
дії), що стала фактом, — це 
подія першорядної вагивспра-
ві консолідації Західної Евро-
пи перед загрозою московсь-
кого імперіалістичного і на-
ціоналістичного тоталітариз-
му. У всіх парламентах рати-
фікацію було ухвалено подав-
ляючою більшістю голосів. 
Проти неї голосували засад-
ничо комуністичні п'яти ко-
лоивики Кремля, а також ре-
акційні партії Франції і Ні-
меччнии. В малих державах. 

реиня „авторитету", який ке-
ло, щоб чогось йому від зубів j рўватиме Спільнотою і кон-

Ми вже повідомляли, що 
виконавчий Комітет „Евро-
лейського Руху", громадської 
)рганізації, висловився за 
скликання Европейськнх Ус-
гановчих Зборів, які мають 
іаложити підвалини Західно-
європейської Федерально 
держави. Виконавчий Комітет 
після цього був прийнятий 
президентом французької рес-
публікн В. Оріолем, який за-
явив, що він підтримуватиме 
постулят скликання Европей-
ської Конституаяти для шести 
країн, які пристали до Пляну 
ІІумана. В такому ж дусі ви-

іловився і міністср закордон-
них справ Франції Роберт 
Шуман. 

Тепер маємо новий доказ 
як Бельгія, Люксембург, Го-. поступу. На .засіданні Кой 
ляидія, а також в Італії рати-
фікація пройшла більшістю 
понад % голосів. 

Таким чином „Европейська 
Спільнота вугілля і сталі", як 
підвалина промисловості! для 
6-ти держав нині вже факт, 
себто новий діючий член'в ев-
ропейському господарському 
організмі. Тепер відбуваються 
підготовчі заходи для ство-

не порадив. Так дійшов аж 
до короля. І той, побачивши 
обв'язаного карлика, також 
негайно дав йому пораду'. 

А тоді карлик розповів ко-
ролеві цілу історію і обоє ба-
гатб сміялись: король перекс-
вався, що найбільше у світі 
лікарів, — тої найтруднішої 
професії. 

Ось так, приблизно, у нас, 
в українській політиці. Ми ду-
же радо критикуємо й пода-
пмо рецепти. Швидко і екс-
промптом! РаЬ-два — і спра-
па ясна! . . 

Що ж, значить ми проти 
порад, проти участи громадян 
у політичному житті ?! 

сультативноі Асамблеї Ради 
Европи в Страсбурзі, що від-
булося недавно, президент її 
де Ментон виголосив декля 
рацію такого змісту: 

„Підписання трактату, що 
закладає Европейську обо 
ронну Спільноту, ратифікація 
Пляну Шумана, познція зай-
нята Великобританією на ко-
ристь тісної військової, госпо-
дарської і політичної асоціації 
з континентальною спільно-

тролюватиме її виконавчий тою, яка твориться, прнпнсу-
орган. Це перші конкретні 
кроки для федералізації Ев-
ропи, тобто для сполуки її з 
узглядненням і шанованням 
різноманітносте Й її частин — 
суверенних держав і утворен-
ням наддержавного організ-
му. отже досягнення средера-
лістичної ідеї як найпослідов-
нішої форми і суті демократії. 

„Европейська Спільнота ву-
гілля і сталі" — втілення тої 
ідеї в площині господарській. 
Дальшим кроком поширення 
і поглиблення 4)едералістич-
иої ідеї в Західній Европі мас 
бути створення політичного 
„авторитету". 

ють і дозволяють встановлен-
ня європейського політичного 
авторитету'. 

Страсбурзька Асамблея це 
зрозуміла і висловила поба-
жання, щоб заходи для вста-
новлення політичної спільно-
ти були прискорені. . ." 

Я радію, що на протязі мі-
сяця після ухвали Асамблеї в 
Стразбурзі деякі уряди вже 
зайняли позицію в спрнйнят-
лнвому напрямі. Здійснення 
пропозиції, яка цілковито від-
повідас вимогам нинішнього 
моменту, здасться мені ,на 
майбутнє забезпечене. 

Запровадження в життя 

цієї резолюції Асамблеї дасть 
шістьом країнам потрібні га-
рантії і заповнить таким чи-
ном найважливіші недотяг-
нення договору про оборониў 
Спільноту. 

Консультативна Асамблея 
водночас ствердила, що Вели-
кобританія повинна бути асо-
ціована не тільки до Контн-
нентяльної Спільноти, але 
вже від тепер до творення цієї 
Спільноти. 

Маніфестація бажання тіс-
ної асоціації Великобританії 
з Континентальною Спільно-
тою в площині політичній бу-
ла великою новиною остан-
ньої сесії Асамблеї: п. Нютінґ, 
заступник пава їдена, з прн-
воду створення європейського 
політиѓчного авторитету зро-
бнв таку заяву: „Мн живо хо-
чемо бути асоцДовані до цієї 
праці і підтримувати тісні 
взаємини з цим авторитетом, 
як тільки він буде створений". 

Вартість цієї нової британ-
ської співпраці буде повністю 

Микола Очерет 

Немає меж у ненависті 
Відбувся П'ятий Конгрес 

Американських Українців і 
багато американських часо-
писів, як і часописів інших 
країн вільного світу, присвя-
тили цій події чимало уваги. 
Писалось про подиву гідний 
спротив українського народу 
російському імперіалізмові, 
що тягається- ось уже три сто-
ліття, писалось про участь в 
цьому- конгресі видатних аме-
рнкаиськнх політиків, писа-
лось про масовість цього кон-
гресу, що репрезентував- по-
верх півтора мільйона укра-
Інців, які тепер живуть в Злу-
чених Державах, але ніде і 
ніхто не писав нічого образ-
лнвого для українців, бо це 
люди, що високо ставлять 
добру славу і честь свого і 
кожного народу земної кулі 
Сумним виключенням з цього 

оцінена шістьома ЎРадами ' ^ р й й Ш емігра-
краін-члешв континентальит ^ ^Qg. 
СПІЛЬНОТИ, КОЛИ ВОНИ ВИРІШУ- " V . ; „„„onluo ‚oinaua 
ватимуть справу процедури 
для швидшої реалізації полі-
тичного авторитету. 

Рямкн Ради 'Европи дадуть 
процедуру, яка полегшить 
Великобританії і іншим евро-
пейським країнам повну мож-
ливў співпрацю". 

Далі президент Страсбурзь-
кої Ради Европи відзначив, 
що Рада Европи не обмежн-
лася тим, що подала сутгес-
тію: вже почалоея' внвчення 
проекту Політичної Слільно-
тн. Постійна Комісія доручн-
ла генеральному сежретареві 
Ради Европи призаачити і 
скликати знавців правннків. 
Для цього призначені: Деус, 
бельгійськнй сенатор і профе-
сор Лісжського університету; 
Аго, професор римського й 
міланського університетів; 
Ройтер з Аахенського й Рнд-
дер з Франкфуртського уиі-
верснтетів. Ці знавці відбули 
засідання в Парижі на почат-
ку липня. Крім того Постійна 
Комісія Асамблеї створила 
спеціальний Комітет, який, 
використавши працю знавців, 
мас подати доповідь про про-
єкт Політичної Спільноти 6-тн 
західно-європейських держав. 

Зараз же після ухвали шес-
ти міністрів Плану Шумана 
Постійна Комісія буде готова 
вжити належних заходів що-
до скликання спеціального 
засідання ЕвропейськоІ Асам-
блеї, яка мас розробити про-
єкт Европейської Політичної 
Спільноти. 

Як повідомило вже радіо, 
міністри 6-тн країн Шумано-
вого Пляну, або інакше 
„Спільноти важкої промнсло-
вости" вже відбули засідання 
в Парижі. Вони призначили 
членів керівництва цієї Спіль-
нотн в кількості 9-ти: голо-
вою призначено представника 
Франції Жана Монне. першим 
заступником — Франца Етце-
ля, члена Хрнстнянсько-демо-
кратичної партії і голову гос-
подарського комітету німець-
кого бундестагу- Осідком ке-
рівництва призначено місто 
Люксембург. 

Таким чином зроблено но-
вий важливий крок вперед в 
справі федералізації Західної 
Европи, за яким природно бў-
де зроблений дальший крок, 
як заявив президент Дорад-
чої Асамблеї Ради Европи, 
крок до створення політично-
го авторитету шести країн, а 
далі і всіх країн Західної Ев 

І. Љодин 

Нові прізвища—давні теми 
ПОЕЗІЯ МОЛОДИХ В УССР 

Великий збірник .‚Альма-
иах Молодих", що вийшов у 
Києві в 1951 році під редак-
цісю Бичка, Збаиацького, Ле, 
Новиченка й Тичини прнно-
снть багато імен літературно-
го доросту УССР. Серед них 
лише три жінки, а решта, — 
49 — юнаки. Співвідношення 
дивне, якщо прийняти недав-
но рекламоване вивищення 
жінки в СССР, що його тепер 
занехано, як занехано багато 
гасел перших'років „нової до-
би людства". 

Якщо відкинути вимушене, 
то виявляється, що українсь-
ка підсовстська молодь в сво-
їй основі незрушена. Ані ко-
М5'ністнчнс виховання, ані 
війни, переселення, ані увесь 
внутрішній й зовнішній терор, 
що завис над їхньою молодіс-
тю, ие можуть вирвати любо-
вя до свосї землі. І самі вір-
ші присвячені своїй країні 
найтепліші, з нотками безсум-
віииої поезії: 

Зелені весни, небо голубе, 
І клекіт гроз, і райдуга 

Еу тиші . . . 

О, краю мій, я так люблю 
Ітебе, 

Що над усе ти серцю 
f найми лі шин! 

(В. Омельченко) 

Слова ті тим щиріші, що на-
віть назвати свою країну во-
ни не сміють, після сумного 
досвіду Сосюрн И інших, й у 
великім збірнику на 308 сто-
рінок тяжко підшукати слово 
‚.Україна", хіба у віршах, де 
вихвалюсться Сталіна. 

Україна всюди. Непомітно 
просякає між рядками моло-
дих поетів і письменників. 
Про неї говорять не тільки, 
оспівуючи красу хліборобсь-
кої, але й фабрично-міської 
країни: 

Тротуари видзвонюють 
(кроки, 

Вечір зорі копрів засвітив... 
Я іду, молодий кароокий, 
І несу океан почуттів. 

У вечірніх вогнях 
ізолотистнх 

Рідне місто моє молоде. 
І неначе не я йду крізь 

t мі сто, 

Наче місто крізь мене Іде. 
(Г. Бойко) 

Вчителями молодих лишн-
лись й досі ранні Бажай та 
Сосюра й не зміняють того 
відмінні мотиви зміненого по-
буту. У молодих головний мо-
тив поле, збіжжя, праця хлі-
бороба й для хлібороба: 

- Поле й поле . . . 
НІ кінця, ні краю. 

А на полі — 
море урожаю, 

А на полі — дозріва 
(пшениця, 

Наче сон, мій брате, 
наче сниться, 

Поле й п о л е . . . 
Золотіє жито. 

Труд людський у колос 
І перелито, 

А на полі — 
ячмені вусаті. 

Значить буде щастя 
І в нашій хаті. 

(Д. Луценко) 
Орошувальиі праці на пів-

дні — частий мотив творчос-
ти: 

Бач, від спеки земля 
(поруділа. . . 

Тут і зробим сьогодні 
(привал. 

Добре ще б закурити 
(до діла 

Цигарок „Біломорський 
(канал". 

Аж зубами скрегоче 
(лопатка. 

В землю в'їлися свердел 
(зубці, 

І нова брезентова палатка 
Лопотить на сухім вітерці... 

(Олесь Жолудь) 
Але забезпечуватися треба. 

Тож неухильно треба писати 
безконечні славословія Сталі-
нові, опікунові України: 

Ти в праці міцнила, 
Ти в праці зростала, 

Про тебе, як батько 
(піклується Сталін 

В оспіваній, рідній столиці 
(Москві. 

(Д. Луценко) 
або: 

Товаришу Сталін! Часом 
(з'дасться. 

Мова наша надто проста — 
Скільки років виношую 

(в серці 
Вам ненаписаного листа. 

(В. Негода) 
Зрештою оспівування Ста-

ліна й Москви — невідклична 
передумова існування в Укра-
їні, так як уміщування в кож-
нім числі його портретів, пе-
редумова виходу кожного 
журналу. 

Сталін — це невідклична 
необхідність. З тям нічого ро-
бити й ніхто не дивується ані 

там, ані вже й тут, цій прн-
мусовій традиційній темі. 

Проте в творчості молодих 
є й інші необхідні тепер там 
теми, що значно свіжіші від 
оспівуваннл Сталіна. Це по-
грожування Америці й закли-
ки до бою з американськими 
агресорами: 

А тепер ось знову гади 
(з Уолл-стріту 

Нам грозять війною, 
(у крові втопить 

Хочуть землю нашу — 
(серце всього світу, 

Хочуть нас примусить 
(у неволі жить. 

(М. Негода j 
Протнамериканські виступи 

повторюються в усьому збір-
ннку. 

Знову банкіри в Нью-Йорку 
(люто кричать про війну, 

Атомні бомби готують, 
(ними погрожують нам. 

Танки нові виробляють. 
(Чуючи кризу страшну. 

Гонять до нас дипломатів— 
(їздить в портфелях війна. 

(О. Макснмейко) 
Про інші імперіалізмі! по-

кнщо мови немає — удар по 
американському: 

Вже знову погрожує світу 
‚Побоїщем новим палій. 

З Нью-Йорка, 
З кубла Уолл-стріту 

Несеться війни буревій. 
(Д. Луценко) 

Але цей удар — ніяк не по-
казний для дійсних настроїв 
літературного молодняка, це 
невідклична „казьонщнна" 
совстської писанини останніх 
років. 

Незмінний в темах нової лі-
тературн лишився колхозний 
побут, завод і шахти. Очевид-
но, це коло вражень, в яких 
обертається українська мо-
лодь. Далі існує якась межа, 
що поза неї доступ не всім 
народам СССР дозволений. 
Ані опису бібліотек, музеїв, 
а.вднторій вищих шкіл, ані 
вражень з мандрів і цікавих 
зустрічів в альманасі не стрі-
немо. Стрінемо знайоме ще з 
минулого століття, хіба з по-
більшенимн впливами росін-
ськоі мови. 

Проте понад зрусифікова-
ним словником, понад провій-
цінністю й невільннчістю тем, 
проростає нанпотішальніше. 
— запал юних, що прагнуть 
„портрети обличчя земного в 
архіви історії здати, а риси 
рельєфу нового на нові пано-
снти карти", 

І ще, — проростання нових 
безсумнівних талантів, що з 

цей конгрес вкладена звіряча 
ненависть до успіхів українсь-
кої спільноти, до всіх учасни-
ків конгресу, до видатних 
американських політичних ді-
ячів, які брали безпосередню 
участь в роботах конгресу — 
дістається всім, але нанбіль-
ше старій українській імігра-
ції, бо ж саме вона своїми мо 
золистими руками створила 
можливості для буйного роз-
витку української справи на 
вільній американській землі. 
Саме вона ознайомила Амерн-
ќу з вашими традиціями, звк-
чалмн та культурними ва-
дбаннямн. Саме вона сприяла 
розголосу і шнренню доброї 
слави про наш нарід, про на-
шу Батьківщину. І саме цього 
й не можуть простити росіяни 
вашій старій іміграції, сане 
тому стара ваша іміграція ко-
рнстусться звірячою веяавис-
тю з боку росіян. Ось перед 
нами стаття, що нидрўќўвана 
в „Новом Русском Слове" за 
4 серпня від назвою: „К ук-
раінскому конгресу". Прочн-
талн б ми ту статтю і про-
мовчалн б. Але автор вжив 
найдорожче вам слово „укра-
їнськнй" в заголовку статті і 
саме це заставило взяти перо 
в руки, бо всякий-хто вживає 
це слово мусить знати, що лв 
ше в ЗДА'с півтора мільйона 
людей для яких це слово є 
найдорожче і мусить обереж-
но поводитись з цих словом: 
Всякий хто пише про україн-
ські справи повинен пам'ята-
тя, що буковинці, галича-
ня, лемки, гуцули, кубанці, 
наддніпрянці, подоляки, во-
лянякн це все українці, що 
бандерівці, мельннківці, геть-
маиці, ундівці, уердепівці — 
це все українські політичні 
ѓрупн і різняться вони лише 
шляхами, що йдуть до одної 
мети — вільної, незалежної 

України, а тому мусить, по-
вторясмо, обережно поводи-
тись з найдорожчим для них 
словом. Далі, слід не забуаа-
ти, що всякий хто береться 
про щось писати, мусять мя-
тн хоч елементарну уяву про 
що вія дуиае песети: Автор-
статті не маючи зеленого по-
няття про украіисьмі оираия, 
не розбираючноь навіть в тер-
ншології' цього пятаиия'Я-за-
головкові пише: „К унраін-
сќому конгресу'', а в стажі 
цей конгрес назнвао „галяцьь 
ким коягреоомі,, — тому ма-
смо термінологічну саламаху. 
Але це дрібниця, бо автор да-
лі мас нахабство „поучати1' 
видатних американських по-
літнчних діячів, які вислов-
лювалн своє захопления з 
безкомпромќової боротьби ук-
раїнського народу проти ро-
сійського імлеріялізму. Чого 
вартий хоча б такий абзац 
статті: ‚‚Хто чув І читав про-
паґанднвні промови і статті 
Розенберґа і Ґеббельса, тому 
не може не кинутись у вічі 
дивовижна схожість цих про-
мов з промовами деяких не-
безвідповідальннх амернкан-
ських політичних діячів по 
національному питанќі". Нам 
зараз же пригадується пере-
дова „Правди",'яка друкусть-
ся в Москві. „Американці по-
знчають свбю' ідеологію У 
Гітлера — це ідеологія людо-
жерів". Така тепер „генераль-
на лінія партії"-. Чи така теж 
і в автора статті ? 

Дуже характерний є ще та-
кий абзац статті: „Так, пря-
гноблення комуністами насе-
лення на Україні є, але при-
гноблюють населення свої ж 
українці — комуністи.. ." 
Тож забув автор, що жодного 
українця за все існування 
партії в Політбюро не було, 
як ніколи не було на Україні 
генерального ` секретаря КП 
(б)У українця. Навіть саме 
назва партіѓ Комуністична 
Партія (большевиків) Укра-
їнн виключає наявність там` 
українців, 'бо' не Українська 
Комуністична Партія, а кому-
ністнчна партія московських 
большевиків на Україні, ро-
сійськін провінції. 
. Можна б подумати, що ав-
тор малограмотний рмІДаЬ; д^ 
кий іміґравт'. Але так воно не 
є. Росіяни, з Давньої чн нової 
еміграції, вживають з розми-
слом усіх неправд, коли їм 
це потрібне, 'щоб вдарити усіх 
тих, що симп`атизують з ви-
звольним рухоМ українського 
народу. Так С і в цьому ВИ' 
падќу, коли російський імі-
грант{ накидається ї'жо не` 
тільки на українців, але й на 
високих державних мужів-
американців за їх тепле сло-
во, звернене в бік понеполс-
ного українського народу. 

ропи, що входять до Ради Ев-
ропн. Цей крок в напрямі фе-
дсралізації підтверджує рішу-
чість західно-європейських 
господарчих чинників в кон-
солідації творчих сил народів 
шести держав перед загрозою 
зі Сходу Европи. Саме жива 
федералізація в протилеж-
ність мертвлячій централіза-
ції, яку залроваджус яа Схо-
ді Европи Кремль, запорука 
оборони вільного світу. 

Треба тільки дивуватися, 
іцо чуються голоси, які вва-
жають 4юдералізацію Захід-
вої Европи „присмерком" її, 
„визволенням" людини з рп-
мок державних обов'язків. 
Якраз навпаки: федсраліза-
цІя аж ніяк не „визволяє" лю-
дину від державних обов'яз-
ків, а дає їй можливість 
взяти на себе ще обов'язки і 
щодо ширшої спільноти в її 
інтересах. Мало того — среде-
ралізація гарантує свободу 
людини від замахів всяких 
тоталітарнстів. На жаль, не 
всякому дано це зрозуміти. 

ЦЕРКВА, ЩО П БУДУВАЛИ' 
21, РІК 

Часопис „СВОБОДА" по-
вннеи знаходитнсь 

в кожній 
українській х а т і 

них найнадійніша Валерія 
Гуртовенко, що вміє находити 
мистецьке слово: 

Я спитала в полі опустілім, 
Де лежать заіржавілі каски, 
Хто ото пшеницю недоспілу 
Поламав осколками 

. . . там 
Де пахло полиняю, 
Де терпли жилаві руки, 
Де радостямк скупими. 
В обніжках цвіли чебреці.. 

Бруклинський т и ж н евик 
„Теблет" надрукував довше 
пояснення до світлини пре-
гарної української католнць-
кої церкви у Кукс Ќрік в Ма-
нітобі в Канаді; якої посвя-
чення відбулося 4 серпня 
1952 при п'ятитисячній масі 
вірних та в присутності Архи-
спнскопа Ладнки L Єпископів 
Германюка -і - РоОорецького. 
Ця „найкраща стнлево" цер-
ква являється' одночасно і 
найбільшою українською ка^ 
толицькою церквою на амеря-
канському континенті. Вона 
висока на 108 стіп, довга на 
140, а широка на 100 стіп і 
мас сім баньч П зачали буду-
ватн 1931 року, коли в касі 
було тільки 3,300 долярів, та 
обіцянки парафіян, що будуть 
добровільно - 'працювати та 
жертвувати -на. матеріял на 
будову. Зачав - П будувати 
отець Филип Руг, що с одио-
часно і архітектом, і вся бу-
дова, коли б порахувати пра-
цю і ввесь матеріял, вартує 
коло 500,000 до 600,000 доли-
рів. В ній є "1000 сндячих 
місць, і вона косить ім'я цер-
кви св. ІванА"Хрестнтеля. На 
посвяченні був прем'єр про-
вінціі Манітббйі`Д. д . Кемп-
белл. ь ' 



БІДА З НО ЛХОЗОМ 
(Правдива поіфі.з часів московсько - большевицькоі 

окупації Західної України). 
В березні 194І`р. прийшов 

до райпкрткому' (нанввщв 
большевнцька партійна вла-
да району) у підкарпатсько-
му містечку С. голом колгос-
пу села Б-а, щобќ у вианаче-
ному речннці скласти особнс-
то звіт у справі включення 
до колгоспу' всіх напіканні в 

- села. Зголосився він до пер-
шого (головного) секретаря 
райпарткомў (тоб-то шефа 
організації) і заявив, що по-
шнрення колгосшюї орѓаві' 
заціі на всіх мешканців села 
поступав „планово", тоб-то 
задовільно, а є тільки один 
виняток. А саме селянин Т. 
відпекується від, нпнсу до 
колгоспу. „Ще НІН,як він'' — 
говорив дальше солова кол-
госпу — „але його жінка, 
знана як найбільша злісннцяі 

,в цілому селі, заявила явно, 
що її чоловік не .мас права 
рішати про впне до колгоспу 
так, як взагалі не ‚.мас вія u 

слоиюватнся, бо якщо тч 
{впишешся, то автоматично 

жінка і діѓя будуть вќточені 
до колгоспу", пре чому затаїѓ 
тав селянина, чи голова сіль-
ради та голова колгоспу вхч 
яснили людям ці квасѓі! та 
чи їхній, підхід до справи за-
охочував селян впнсуватнсн 
до колѓосаўќ Селянин відоо-
він, що справа заложення в 
селі колгоспу зістала вповні 
вияснена, що й він сам розу-
міс і доцільність колгоспу і 
значіння колгоспної органі-
заціі для держави; але жінка 
його, що „про неї напевно 
знао пів. світа" не дала б йо-
му й жити, якщо він вднсаа-
ся б до колгоспу, що ніякі 
переконування „бабі не помо-
жуть", а оовагська констнту-
ція не призволюс вжити фі-
зячноі сили, так, як це дість-
ся в імеріялістичннх, буржу-
азннх державах. 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з совєтської преси) 

‚ДЦооо?! крикнув сек-
хаті ніякого голооу, а „хтоне- j ретар райпартиому — „який 
будь прийшов би , до неї з 
справі впнсу до колгоспу, то 
з цілою головою не вийде з 
її хата, хоча б і вона, сама ма-
ла при цьому наложити на-
віть життям". 

Вислухавши .такий „до` 
ќлад" та. трохи лодумавши. 
заявив секретар,, що-на днях 
приїде особисто до села Б-а 
І поговорить собі ясно з селя-
иином Т. та його , жінкою, 
якоюсь навіжеаою бабою, 
чи „відьмою" і від себе не ра-
ДИВ би ТИМ ЛЮДЯМ! щоби вовн 
виявили будь-який , спротив. 
„А це" — говорив дальше 

'всесильний секретар — „що 
той селянин займав досі таку 
опозиційну поставу.}. що його 
жінка так бунтарська стави-
лася до колгоспу,.вказує, що 
в тому селі не с ведена як слід 
масово - розяснююна робота 
та що підхід за притягненням 
всіх селян до колгоспу с зов-
сім неправильний! ,Хак! — 
кричав секретар—‚'де тільки 
неправильний підхід', управи 
колгоспу, це явне, зірваная 
плаву, це просто саботаж, за' 
що отвіташ страшно, ох стра-
шно, будеш знатиj як карас 
совстська аласть"!, 

Наляканий до к,раю голова 
колгоспу вийшоа 0 мовчки і 

JHJpiM не задержуваний по-
дазся сенчас у свсю еелЬ7про--
клинаючи в дусі цілий кол-
госп, свос головування та 
райпартком. 

Після нецілих А%ОХ тижнів 
одного гарного ‚пополудня 
заїхало перед хату,, де містн-
лася управа колгоспу села 
В-а нове авто, з якого висіло'" " '. " _ ж " 
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ступ німецької армії і сеќре` 

же ж ти голова сім'ї? Якщо 
я був би на твоєму місці, то 
я вже „скрутив би бабу" так, 
щоб й не писнула, а свойого 
я' таки досяг би". „Гляди — 
говорив він дальше — „щоби 
до тижня справа була пола-
годжена так, як того вимагас; 
партій й уряд, бо інакше по-
Ідете обос з жінкою на білі 
ведмеді, як вроги народа". 

Селянин встав і без наду-
ми став говорити: ‚дякую 
вам товаришу за ласкаві сло-
ва, тепер вже знаю, що маю 
зробити. Сейчас ' з л а д ж у 
(приготую) собі доброго бу-
ка і як тільки моя жінка вер-
неться від своєї сестри, я 
візьмуся до неї. Що її подам-
лю кости, то правда, але мо-
же теж бути, що я сам иало-
жу головою. Та якби я вня-
шов цілий з тої битви, то вас 
всіх беру на свідків, що я май 
розказ з району „прикрутити 
бабу", а я завжди слухав 
всяку власть, а вже радянсь-
ќу владу слухаю найбільше. 
Будьте здорові" — ` закінчив 
селянин кланяючися і зробив 
рух, щоби вийти з хати. 

Але на даний секретарем 
знак, придержали селянина 
міліціонери- НКВД, а секре-
тар заявив: „покищо залнпти 
справу, не бий жінки і радше 
покищо не вписуйся ДО кол-
госпу та під ніякою умовою 
ие говори жінці нічого про 
вашу нинішну розмову. А я 
приїду тут на другий раз і 
сам поладнаю по доброму 
справу з твосю жінкою". 

„Товариші з району" від-
Іхалн, а заки приїхали в тій 

„Добра оплата прані 
ко.ргозниха" 

В „Рад. Укр," 27 червня вмі 
щено довшу кореспонденцію, 
про взірцеву роботу колхоза 
ім; Жовтневої революції Оде-
ського району. Це колхоз, що 
сіс пшеницю, мас фарми ху-
доби, а яких „застосовується 
автонапування худоби, елек-
тродошня корів, механізоване 
приготування корму для ху-
доби" і т. п. Підсумовуючи 
висліди цієї ‚високої техніки 
і організації, кореспондент пн-
ше: „Праця колхозників доб-
ре оплачується. В 1951 році 
на трудодень тонн одержали 
по 2,5 кілограми зерна і по 6 
карбованців грішми на кож-
ний вироблений ` трудодень". 
Нагадаємо дертим читачам, 
що державна ціна одного кі-
лограма хліба після п'ятого 
зниження цін складає 3 карб. 
ЗО коп. Не будемо порівню-
вати скільки кілограмів зер-
на, найліпшої пшеничної ўпа` 
кованої в пачках муки чи хлі-
ба може купити наш сільсько-
господарський робітник у В. 
Британії за свій денний за-
рібок. Пригадаємо, лише, що 
сорок літ тому „визискував 
поміщик" на шарівпД буряків 
платив поденщнці денно від 
від ЗО до 40, інколи більше. 

лого академіка, як бачимо, 
треба аж врочистої постанови 
„Ради міністрів УССР". Ма-
леиька краплина води, а якій 
відбивається справжня прнро-
да „московського соціялістнч-
ного щастя" і ‚‚сталінського 
піклування про люднаў". 

Цілий випуск інституту 
відправлено на працю за 

межі: Украіни 
„Новий загін молодих спе-

пДялістів випустив інститут 
харчової і холодильної промн-
словости в Одесі. Навчання 
закінчили 250 чоловік. Моло-
ді спеціялістп виїжджають на 
роботу в Естонську, Латвій-
ську, Литовську, Молдавську, 
Вірм`енську, Грузинську, Турк-
менську і Узбецьку союзні 
республіки". („Рад. Укр." 28 
червня). З повідомлення ба-
чимо, що ніоднн внпусквик 
інституту не залншивсся на 
Україні і не відправлений у 
властиву Московщину, а всі 
відправлені для повнений мос-
ковської окупаційної служби 
в національні республіки. 
Стара московська практика — 
‚.руками одних поневолених) 
душити других".-

„Випуск шкіл й училищ 
трудових резервів" 

минулого року на Україні 

^ 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Ню Йорќ, Н. Й. 

копіЙои7"за`які можна було, с т а новив 8 2 - 5 "^пі молодих 
купити 7-8 кілограмів жита. І Робгтннюв (з „Рад. Укр." 2 
Жінка, що працювала в помі-

Розвиток кредитової 
кооперативи „Самопоміч" 

Під ч. 77 Іст 7-ма вулиця 
і аходиться Федеральна Кре-
, итова Кооператнва „Самопо-
) іч" у Ню Норку. 

Основана 19 травня 1951 ро-
І у із 37 членами й ўділовим 

11- апіталом $305 — після од-
їорічної діяльности (на день 
{І травня 1952) мала Кредн-
і зва Кооператнва „Самопо-
ііч" у Ню Иорку вже 305 
t ленів та $3,694.71 ўділового 
і апіталу. 

Ці уділи — у висоті від $о 
ЛІ $2,000, це в дійсності 
Е кладки ощадности, бо член 
ю ж е їх кожночасно вибрати 
і істинно чн в цілості. Він за-
Я ашасться повноправним чле-
аом, як довго мас щонаймен-
ще $5 уділу. Уділи опроцен-
товуються у формі дивіденди, 
що її ухвалюють члени щоро-
ку на загальних зборах. 

Очевидно, дирекція не пе-
реховус зібраних грошей у 
шафі. Вона передає їх чегай-
но до банку. Але з того не вн-
ходнть, що Кредитова Коопе-
ратива „Самопоміч" збирав 
гроші для банку, що вона є 
немовби посередником чн фі-
лісю банку. Бо й такі дивач-

щика „за десятого снопа ден-
но заробляла 16-20 кілограмів 
зерна, при тому того, яке жа-
ла. Косар заробляв денно 1,5-
З рублі, за які можна було ќу-
пити 25-50 кілограмів пшенн-
цІ. Сучасна „добра плата" 
колхозиика в передовому кол-
хозі, з тракторами, електро-
доїнням, автонапуюванням і 
т. п. ледве дорівнюсться п'я-
тій-десятій частині поденного 
робітника колишнього помі-
щика. В цьому й є сенс мос-
ковського сопДялізму, прине-
сеиого для українського хлі-
бороба: збільшення визиску 
українського хлібороба в 
п'ять-десять разів більше че-
рез московський колхоз, ніж 
це робив московський (і поль-
ський) поміщик на Україні. 

5 осіб: перший і.другий сек 
ретар райпарткомў` і трьох 
членів НКВД, опричників ві-
домнх на цілу околицю зі 
своєї жорстокостк., Увійшов-
шн до середини, казали при-
явному голові колѓону за-
кликати собі негайно селянн-
на Т. І його жінку, яких тре-
ба за всяку ціну, спровадити. 
Після якої години прнпроаа-
див висланий гоМоВЬю ‚‚де-
сятннк" селянина - опонента, 
який на звернений .до нього 
секретарем ройпарткому за-
пит, чому не прийшла жінка, 
заявив, що жінка,-на яку він j 
не мас ніякого впливу, пішла, 
ще вчора „на тритасело" по-J 
магати своїй сестрі при вичи-
щуваяні зерна, потрібного до 
наказаної здачі для держави, 
т. зв. хлібозаготівлі. 

Секретар заспокоївся оче-
Вндячки тим виясненням, а 
опісля, прибираючи дуже 
ввічливий вираз, запитав се-
лянина `Т., чому пін досі не 
вписався до колгоспу. „Не-
хіттю" — казав перший сек-
ретар — „чи ворожою поста` 
вою жінки ти не можеш за-

тар поїхав „на родіну" замі 
нгоючн таким чином приму-
совою втечею заповіджений 
свій приїзд до села Б-а, щоби 
полагодити справу притяг-
нення до колгоспу цеї „опір-
ної" жінки. 

Іван Семенович. 

ЧИТАЙТЕ ВСІ! 
Фантастичний роман 

0 . Любоишрсьхого 

„Плем'я Вовків" 
578 сторіяок. 

Юна тілиш $4;00 
Роман розгортав перед иа-

мн картину боротьби иезла-
мано! ЎПА проти темних сил 
Кремля. Світ відважних під-
пільвяків та талановитих ви-
иахідників. 

Замоваяяте в Книгарні 
"S V О В О D А" 

Р. О. Box 346 
Jersey СНу З, N. J. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДО 
ЮВІЛЕЙНОГО АЛЬМАНАХУ 

.;:. „СВОБОДИ" 
У зв'язку з бОтліттям „Свободи", яке припадав на 15 

вересня 1953-го року, в Редакції „Свободи" вже прнгото-
алясться до друкў великий Ювілейний Альманах ‚‚Сво-
бодн" на 1953-тій рік. Альманах матиме багатий, ілюстро-
ваннй зміст та появиться збільшеним тиражем вже з кін-
цем цього року. Тому, що власне зі „Свободою" найтіс-
ніше зв'язаний багатобічний розвиток політичного, куль-
турного, організаційного та господарського життя амеря-
канськнх українців впродовж повних 60 років, Редакція 
Альманаху рішиду- віддати більше місця на оголошення 
численних наших громадських організацій і установ, як 
геж тих багаѓчах наших бнзнесменів, яким „Свобода" 
впродовж своспГиіку ие раз ставала в пригоді. Не зва-
каючи иа великий^ тираж видання та збільшені кошта 
цруку, ціна оголошень залишавѓќся та сама, що й в попе-
редиіх.роках: цОга сторінка — 150; пів сторінки — (ЗО; 
чверть сторінки — $20; одна восьма сторінки — $12.50. 
Оголошення в Ювілейному Альманасі „Свободи" матиме 
не тільки велику практичну вартість для оголошених, але 
й загально-громадське значення. Всі оголошення до Аль-
аанаху вясилатвѓ'на адресу „Свободи" із допискою ‚‚Аль-
нанах". Оголошення приймається найпізніше до кінця 
серпня ц. р. . 

„Московське соціальне 
щастя" 

Ведавноп ̀  ̀  помер' 
член Академії Наук` Меднч 
них Наук СССР, Академії 
Наук УССР, заслужений діяч 
науки УССР, орденоносний 
герой соціялістичноиї праці 
Стражеско Микола Дмнтро-
внч". Рада міністрів УССР, 
порядком увічнення його па-
м'яти' винесла постанову, в 
якій с такий пункт: „5. Закрі-
пити за сином і внуком покій-
ного академіка М. Д. Стра-
жеско — Стражеско Дмитром 
Миколайовичем і Стражеско 
Миколою Дмитровичем в до-
вічне користування квартиру 
в будинку ч. 48а по Володн-
мнрівській вулиці в Києві, в 
якій проживав покійний ака-
де.мік М. Д. Стражеско". 

Чому винесено таку поста-
нову? Коли в СССР вмнрас, 
втрачас „ласку", перестас бу-
ти корисним для влади люди-
на, то її родина лишається 
буквально на бруку, бо не-
гайно викидається з кватири. 
хоч би вона була якнайкраще 
оплачувана рідними померло-
ѓо, репресованого чи просто 
звільненого „за ненадобнос-
тю". Щоб бодай часово від-
тягиути викинення на вулн-
цю з кватири родини помер-

дійснкй j в 0 у Венесуелі дун{е гіогіршн^ і"`Пбкнщб тТльіш частина` і.і 

липня). Випускники цих шкіл 
с юнаками по 17-18 років, час-
то ще менше. Де вони приді-
ляються до праці? Про це 
„Рад. Укр" каже: „Тількн в 
Сталінській области на під-
прясмствах міністерства ву-
гільної промисловості зараз 
працює понад 40% колишніх 
випускників училищ і шкіл 
трудових резервів, а на будо-
вах міністерства будівництва 
підприємств важкої індустрії 
коло 50% . . . випускники ми-
колаївського ремісничого учи-
лища відправлені на будів-
няцтво внсотинх споруд Мос-
кви". 

(„Українська Думка") 

ЗВЕРНЕННЯ АДМІРАЛА 
КІРКА В СПРАВІ В. 

СОВСТСЬШІХ ГРОМАДЯН 

н погляди доводиться чупл ративи (юнії) в ЗДА — це не 
МІЖ'вашими людьми. Ні, вона 
завідує тими грішми зовсім 
самостійно, а саме уділяє сво-
їм членам позики. Першу по-
звку видано 17 червня 1951 
в сумі $150. В міру зросту уді-
лового капіталу зростала іі 
ввсота позик. Нині може ко-

Така додаткова асекурація, 
до того ще й зовсім безкош-
товна, доступна тільки для 
членів кредитових коопера-
тив (кредіт юніонс), які є об-
'єдиаиі у „Кредіт Юніонс-Не-
шенел Ассосісйшен" (у скоро-
ченні ЌЮНА) та до якої на-
лежить і наша кредитова ко-
операція. Ніякі інші кредито-
ні установи у ЗДА не дають 
своїм вкладчнкам таких кори-
стей. З тої причини зустріча-
смо в нашій кредитовій ко-
оперативі дивне на - перший 
погляд явище, що члени за-
тятають радше позики, чим 
вибирають свої уділи, або 
інакше кажучи, затягають по-
зикн на пІдклад своїх уділів, 
не бажаючи їх, нарушнтп. Та-
кі позиќв дає очевидно кре-
дитова кооператнва без ручи-
телів та на нижчі відсотки, 

Досі ще урядування в кре-
дитовій кооперативі тількн 
двічі в тиждень, а саме в чет-
вер від 6-8 вечером та в неді-
лю від 12-2 пополудні. Бияви-
лося, що ці години догідніші 
для членів, ніж щоденні уря-
дові години в банках від 9 
вранці до 3 пополудні, ішли 
саме люди при праці. З тої са-
мої причини вони є догідніші 
також для безплатно уряду-
ючнх директорів кредитової 
кооперативи. 

Очевидно кредитові коопе-

банки, дарма, що між ними с 
чимало великих установ із мі-
льќоновими ўділовими капіта-
лами. Банк —w це підпрнсм-
ство (бнзиес) з метою осягну-
ти якнайбільші зиски. Вклад-
чнки не мають там ніякого го-
лосу ані впливу на спосіб гос-

оператива дати одному члено- подарювання їхніми грішми, 
ві позику до висоти $3,000. За І у кредитовій кооперативі с 
перший рік діяльности видала 
кооператнва 90 позик на су-
м'у $26,212. 

Можна би думати, що наші 
люди в більшості ощаджують 
і складають гроші. Воно так, 
а всетакя чимало із них по-
требує кредиту. І то не лише 
недавно прибулі. Бувають 
всякі випадки, потреби й ока-
зіі в родині. Люди купують 

кожний вкладчнк одночасно 
членом і мас рівний голос на 
загальних зборах, на яких вн-
бирають з-посеред членів дн-
рекцію, кредитовий та кон-
трольний комітет та рішають 
про всі справи кооперативи. 
Кредитова кооператнва — це 
не заробіткове підприємство 
ані добродійна установа, це 
служба (сервіс). Служба для 

УЯВНА АТОМОВА БОМБА 
„ВПАДЕ" НА НЮ НОРК 

Ню Иорк. — Найбільше 
місто ЗДА` буде пережи-
вати 30 серпня уявний напад 
ворожих літаків, які „ски-
нуть-" на місто атомову бомбу. 
Станеться це ўвечорі о ѓод. 
7,55. Мета „ворожого" нападу 
І— виявити оборонну готовість 
п'ятндесяти тисяч членів ци-
вільної оборони. Це число — 
лише частина осіб, що зголо-
сидись й готуються до уділу 
несеная помочі заѓраженому 
васеленню під час майбутньої 
війни. Населення міста не бу-
де брати участи в протиле-
хунському поготівлі, проте ке-
рівннцтао цивільної оборони 
радо повітає здисцнпліновану 
участь нюйорчан у протиато-
мових вправах. Перші осторо-
гн про наближення ворожих 
бомбоаців будуть передані си-
стемою 1,709 остерігальннх 
апаратів у найважлипіті ін-
стнтуціі міста, а потім зави-
ють 579 сирен, сповіщаючи 
публіку про близьку небез-
пеку. 

УКРАЇНЕЦЬ — ВІДЗНАЧЌ-
НИП ПОРТУҐАЛЬСЬКНМ 
НАУКОВИМ ДОСЛІД1Ш-

КОЯГ 

ВИИАПДЕНО ЛІК НА 
СВЕРБЛЯЧКУ І ЦВІЛЬ . 

Ню Бронсвік, Н. Дж. — 
Складинќ, звісний під назвою 
SR - 406, що вбивас заразќи, 
які викликають сверблячку, 
пеленкову висипку, випріван-
ня Шкіри між пальцями в і:о-
гахі багато інших „тропікаль-
ннх недуг", вироблено в ля-
бораторії університету Рот. 
герс при співпраці ляборато-
р}й Еїссо з Лінден. Лік убиває 
в зародку підложжа („ф}-н-
гус") таких недуг і тому дуже 
придатний для запобігання 
згаданих недомагань і неви-
год. Д-р Роберт Г. Дайнсо, 
професор університету Рот-
герс, твердить, що складник 
нешкідливий і найвище дає 
такі наслідки, як кухонна 

Нещодавно в: Jornal Do-
Medico. Ро. ХГХ (472) 285-, 
295, 1952, відомий порту-
ґальський вчений, що займа-
сться дослідами над консти-
туцінною типольогісю Гніба-
льо Сотто — Майор Реґґо у 
своїй праці п. з. „Конституція 
і хронічна сізофремія" зайи 
няв принципове становища 
до головних засад конститу-
цінної тнпольогії та особливо 
підкреслив о р и ґ і н альність 
праць у цій ділянці українсь-
кого науковця д-ра Ярослава 
Б. Петришина з Ню Иорку. 

Португальяськнй дослідний 
пише між іншим: „Незалеиь 
ио від расових детермінацій. 
Петришин, відомий розслід-
ник,, задемонструваа ќон` 
етнтуційні типи, що він ствер-
див на украінськях емігран-
тах". 

Д-р Я. Петришин, як відо-
мо, це перший український 
науковець, що в своїх дослі-
дах заторкнув принципові 
проблеми констнтуційної ти-
польоґії, цим самим впрова-
див в українську науку нову 
ділянку вчення. 

Соматолоґічно - психоло-
гічнвмн питаннями досі не 
займався ні один із україн-
ських науковців. 

Ширше та докладніше про 
дослідну працю Петришина 
опублікував німецький вчс-
ннй проф. Кречмер, про Що 
була згадка на сторінках 
„Свободи" в минулому році. 

сіль. Новий винахід надасть-
ся найкраще на вбивання цві-
лі на овочевих деревах та ви-
гнивания ратиць у худоби. В 
торгівлі винахід мас кілька 
назв. 

хатню обстановку, холодільні, Гоб'сднавих у ній членів. „Цей 
самоходи й доми. Є врешті, І клич кредитової кооперативи 
немногі, щоправда, підпрнсм-
ці які потребують кредиту на 
ведення ЧИ' розбудову підпрп-

есуелі дуже погірши 
лося положення б. совстськнх 
громадян, що опинилися В тій 
країні після 2-ої світової він-
нн. В обороні тих осіб;, що їх 
утотожнюють безпідставно з 
підривними елементами, адмі-
рал Кірк написав листа до 
п. Елеонори Рузвелт, яка очо-
лює Комісію прав людини в 
ОН. Адмірал Кірк, як предсід-
ник АКОНР переконливо 
твердить, що ці особи не мо-
ЖІТЬ сприяти комуністам: 
„досвідчнвши жах і прння-
ження життя під владою 
кремлівських диктаторів, во-
нн є союзники вільного світу 
у боротьбі проти комуністич-
ної загрози. Було б сумно й 
шкідливо для справи майбут-
нього звільнення всіх народів 
Росії, якщо б несовєтський 
світ виявився не в стані зрозу-
мітн це н поставив б під за-
грозу життя антисовстських 
втікачів". 

Ставайте членами Ўкраїн-
сьќого Народного Союзу, а 
тимсамнм і співвласннкамн 
13-тя мільйонового майна 

орган іааціі! 

потребуючих звертається до 
Кредитової кооперативи. А 
Шкода! Чимало наших лю-
ден користас ще із псслут так 
псшнреннх у Ню Иорку кор-
порацій дрібного кредиту, 
дарма, що там треба заплати-
тв майже тричі вищі відсотки, 
як у кооперативі. Ще більше 
купує різні предмети на спла-
ти ратамя, не здаючи собі 
справи, що це одна із найдо-
рожчих форм кредиту. 

Дехто певно ще не знас про 
існування кредитової коопера-
тннн, а декого може відстра-
шус те, що треба дати ручи-
телів. Може і справді вимоги 
під тим оглядом були дотепер 
дещо утяжливі. Однорічний! м ' ч : 

в Америці обов'яаус й нашу 
кооперативу. І треба прнзна-
ти, що вона вже в першому 
тю ці існування принесла баі`а-
то корнети своїм членам. Хоч 
`би згадати $4,000 позики, що 
їх уділено на оплачевня кош-
тіа переїзду до Америки для 
скнтальців, що втратнлн пра-
во безплатного переїзду. 

Тому-то на цьогорічному 
з'їзді Об'єднання Українців в 
Америці „Самопоміч" рішено 
змагати до основания ќради-
тових кооператив по можності 
при всіх Відділах об'єднання. 
І справді побіч вже чинних 
кредитових кооператив у Ню 
Иорку, Шікаґо та Фнладелфії 
підготовлять з а с н у в а н н я 
таких кооператив Відділи 
„Самопоміч" у ДітроЙті та 
Нюарку. Слідом підуть неза-
баром і інші Відділи „Самопо-

j p S У В А Г А ! — У В А Г А ! — УВАГА! — УВАГА 'J 
В У К Р А Ш Щ З ЮТІКА, РОМЕ, ГЕРКІМЕР, ЛІТЛ W 

ФОЛЛС 1 СІ- ДЖОНСВІЛ! л 

Заходом 484 відділу Українського Народного Союзу 
hit Тарма Шевченка 
в л а ш т о ї ѓ ў с т ь с я 

УКРАЇНСЬКИЙ 
СОЮЗОВИЙ ДЕНЬ 

Зустріч всіх українців Mohawk Valley 
В НЕДІЛЮ ГТ-ге СЕРПНЯ (8UNBAY, KUO. М, 

І ў в АІА YFAIR-PARKi пря River Side Road, North Utica 

% 3 ЮтИш їхати автобусом ч. 29 до останньої зупинки, а са 
а мс-ходамн попри (І)абрику Durr's. 
2 

Початок о год. 2-ій пополудні. 
‡ Зустріч відбудеться вез огляду па погоду у просторих залях Щ 
А парку прн смачнім буфеті і добірній крайовій оркестрі. АІ 
і в Управа Відділу 484 У. Н. С. . й 

досвід виказав що члени спла 
4j ють позики дуже точно. То-
му рішено полегшити вимоги 
відносно ручителів, а також 
уділяти інвестиційні позики 
на довший реченець, сплати. 

Всі позики с убезпечені не 
тільки на випадок смерти, але 
також на випадок тривалої 
непрацездатності! довжинќа. 
Минулого року помер один із 
довжників і асекураційне то-
вариство сплатило кооператн-
ві в цілості довжну суму, 
звільняючи від тягарў родину 
та ручителів покійного. Кре-
дитова Кооперативи „Самопо-
міч,губеопечус також власним 
коштом всі уділи (ощадности) 
членів до висоти 1,000 доля-
рів та із деякими обмеження-
мн відносно віку членів. Так 
отже на випадок смерти члена 
його спадкоємці одержують 
ні тільки повний зворот його 
уділу, але крім того асекура-
ціііну премію, рівну висоті 
уділу на день смерти, якщо 
покійний зложив його перед 
покінченням 54 року життя. І 
за уділи вллачені після покін-
чекня 54 року життя .виплачу-
сться асеку рацій ну премію, 
однак уже не в 100%, а тіль-
кі! в ?бГѓ.бОГо та 25% залеж-
но від віку члена у хвилі 
вллати уділу. 

Чому якраз „Самопоміч"? 
—- Закон про кредитові коопе-
ратнаи обмежує їх діяльність 
до круга осіб, що с зв'язані 
приналежністю до якоїсь ор-
гаиізації чи прсхресії, та їхніх 
родин. Сіред численних укра-
їнських організацій одиноке 
Об'єднання Українців в Аме-
риці „Самопоміч" ; доступне 
для всіх чесних українців без 
огляду на всякого роду різии-
ці. Тому-то й кредитова коопе-
ратнва основана на базі член-
ства Об'сдяання Українців в 
Америці. „Самопоміч" мас 
змогу постепенно приєднати в 
члени цілу українську грома-
ду в даній місцевості, а тим 
самим здобути тверді основи 
для успішного розвитку. 

Треба отже побажати, щоби 
ці наші „народні каси" росли 
та розвивалися. З часом вони 
доведіть до скупчення нашо-
го гроша в наших власних 
руках для добра та господар-
ського поступу нашої грома-
ди. 

Р. Р-ий 

УВАГА! БОСТОН І ОКО ЛИЦЯ! УВАГА! 
Заходами Т-ва їм. Б. Коновальця, Від. 238 УНСоюзу 

: в л а ш т о в у с т ь с я :—— 

ПЕРШЕ 
СОЮЗОВЕ СВЯТО 
В ОСЕРЕДКУ УКР. ІІРАВОСЛ. ЦЕРКВИ 
В НЕДІЛЮѓП. СЕРПНЯ (AUG. 17.) 1952 
В BRIDGEWATER, MASS., ON ROUTE 106. 

Початок о год. 1-ій пополудні. 
Шановні СоіозовцІ Старші 1 Молодь! Вашим обов'язком 
с прийти численно на цю Союзову Імнрглу. Кличте зяа-
йомих І разом забавимось на свіжім воздусі. До сггія-
участи проситься в1д.і!лн 374-307 УНСоюзу як рівнож від. 
У. Р. Союзу. Занрошусмо відділ УНС зі Оалгм. Тантон, 
Фол РІвер, Масс., з Провідане, Вонгакст, Иовтнкпт, Оят-
рал Фол, Мснвіл, Кромтон, Род Айлгад. На Свяіі внступ-
лять з промовами Головні Урядники УНСоюзу. По про-

грамі забава з танцями до ліпного вечора. 
Боси будуть забирати гостей о год. 10-ій рано на Леверст 
Стр., West End., в 10:30 коло Православної Церкви, 136 
Arlington St., Boston. Direction by auto: From Boston take 
Route 3 to Quincy and Wevmmith. Then take Route ІЯ, follow 
to Route ІОв — turn left and follow the signs. Prom R. I. take 
Route 1. Drive till you get Route 106, turn right and follow 

to Picnic. 
Комітет Відділу. 

Читайте українські книжки 
і газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила! 

УВАГА! НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ХОР УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ 

, Вознесення Господнього 
запрошує все українське Громадянство на 

ВЕЛИКИЙ ПІННІН 
що відбудеться на церковній площі 

675 SOutH 19th ST. — NEWARK N. Г-
в НЕДІЛЮ. 17. СЕРПНЯ (SUNDAY, AWL 17th) 1952 

Початок о год. 3-ІЙ пополудні. 
Музика И. Снігура- Добірний Буфет. 

НОВЕ В И Д А Н Н Я ОПДЛ 

УКРАЇНА, ЗЕМЛЯ МОЇХ БАТЬКІВ 
Описова географія України Юрія Сірого. 

Розкішно видання на крейдяному папері з художньою 
кольоровою окладќнќою П. Холодного та 46 Ілюстраціями. 

Книжка корисна для молоді й дорослих! 
Ціна S1.25. 

Книжку можна набути в книгарні „Свободи": 
"SVOBODA", Р. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
НЕДІЛЬНЕ ВИДАННЯ „СВОБОДИ" 

Якщо Ви хочете мати щонеділі цікаві оповідання й інші 
літературні твори наших письменників, репродукції творів 
наших мястців, наукові статті наших учених, критичні 
оцінки нових видань, відомості про нові винаходи в царині 
техніки, розваговнй матеріал тощо, передплачуйте наш 
тижневик, що виходить регулярно від 2. березня цього року. 

Українська молоде! Знайомся з рідною культурою через 
наш тижневик! На забувай, що це твоя національна по-
винність! 

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ ТАКІ: 
На рік у ЗДА $3.75 На рік у Канаді $4-25 
На під року у ЗДА $3.00 На пів року у Канаді —$2.25 

Передплату надсилати иа адресу: 
„SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. J., U. S. A. 



Р О З Ш У К И # ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
ПОШУКУЮ Г.рата — Орѓота 
Славоького :і ТвребовЛІ, який 
здасться перебуваг. тепер в Ні-
мі'ччнш. Хто знав би про 
нього, або він сам, прошу писа-
ти на адресу: 

ANNA D1DUCH 
(з дому Slawska) 

181 Morgan St., Jersey City, N. J. 
Проситься європейські часописи 

передрукувати'. 

ПОШУКУЮ брата МНХАПЛА 
11ІІЧКУ з Копичинець-КабІвцІ. 
Перед 2-ою світовою війною 
жив в Сіятов коло Вашінгтону. 
Пого. або тих, що про нього 
знають прошу писати на адр.: 

DMYTRO NYCHKA 
17 Rolyat St. — Toronto, Ont. 

Canada 

ПОШЛ'ЌЎЮ братів: МИКОЛУ 
t ІВАНА МАТУШККВИЧ з с. 
Хомяківка. р-н Гвіздець, пов. 
Коломия. Виїхали з Німеччини 
до Америки в 1949-50 pp. Про-
uiv ласкаво писати: 

MICHAEL DMYTRUK 
William St., Clave, S. A., Australia 

Решетило Микола, ПОПІУКУО 
Гудимл Олексу, сина Адамн І 
Лини 3 с. Черниця, пов. Вроди, 
який виїхав з Німеччини до А-
мерикн 1949 р. Прошу відгук-
нутися на адресу: 

MYKOLA LOMIKOWSKY 
68 Rawdon St. 

Brantford, OnU, — Canada 

ПОШЛ'ЌЎЮ свого тата МИ-
КОЛУ М У III И Н О Ь К О Г О, 
який маг. перебувати в Finville, 
Pa., Washington Co., U. S. A. 
Хто знас про нього або він са-
мнй, прошу написати на адр.: 

WOLODYMYR MUSHYNSKI 
Р. О. BOX 444 

Timmins, Ont., — CANADA 

ПРАЦЯ 
ОПЃ:РЕПТОРИ 

До машин плястичних виробів 
(плястикиі. 

Досвід необов'язковий. 
Автоматичні підпишќи платні 

та ‚‚бонуси". 
Змінні години праці. 

Приймання в годинах 9—4. 
Автобуси 31 і 32. 

CELLUPLASTIC CORPORATION 
50 Avenue L, Newark, N. J. 

Л КІ'ЛІІІСЬКІ К А Н Д И Д А Т И 
В А Л Ь Б Е Р Т І 

Д н я G серпня в пров. Аль-
берта відбуваються провін-
ціональні вибори. Мають ви-
брати усіх 61 нових послів, а 
зголошених кандидатів с 180. 
Українці клндидують у дев'я-
тьох округах і зголосилн 17 
кандидатів. В трьох округах 
с по три кандидати, і всі вони 
українціў які с членами різ-
ннх партій. Наиважніші пар-
тії в Канаді такі: суспільно-
кредитова, ліберальна і кон-
сервативна. 

УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАР-
СЬКА СПІЛКА В ТОРОНТІ 

Недавно відкрита Молочар-
ська Спілка в Торонті проду-
кус ферментовані молочарські 
п‡юдуктн як йогурт, сметану, 
кисле молоко, маслянку, си-
ри та сирки, все за рецептами 
колишнього львівського „Ма-
слосоюзу". Приміщення Мс-
лочарської Спілки с недалеко 
вул. Каледж, при 291 Палмер-
стон ев. 

У К Р А Ї Н Е Ц Ь Д И Р Е К Т О Р О М 
МИСТЕЦТВА В Ш К О Л А Х 

ВИННИКЃУ 

Шкільна рада у Вінніпегу 
призначила Івана В. Панько-
ва новим диі)ектором мистец-
тва для міських шкіл. Він був 
давніше інспектоіюм прнклад-
ного мистецтва у Технічно-
Професійній Школі і саме от-
рнмав стипендію для студій 
в університеті Індіяни. 

В І Д З Н А Ч Е Н І С Т У Д Е Н Т И -
У Ќ Р А Н І Ш В МАНЃГОВІ 

У Манітобському універси-
теті були відзначені за 1951-
52 академічний рік стипенді-
ямн і нагородами такі студен-
тн українці: Кляра Барилюк, 
В. Р. Вол. В. Г. Кохан, Алма 
А. Коссар. В. Омелян, Д . И. 
Продай, Патриція А. Проко-
пенко, В. Рурик, О. Г. Савчук, 
Т. Шепертицький, Орест Чай-
ковський і Ольга Якимишин. 
За високі осяѓй в студіях ук-
раїнської мови й літератури 
стипендію Ќ л ю б у Українсь-
ких Професіоналістів і Биз-
несменів одержала Алма А. 
Коссар. стипендію Українсь-
кого Народного Союзу — 
Ольга Якимишин. Ќлюб Ук-
раїнських Професіоналістів і 
Бизнесменів не тільки прнз-
нас стипендії, але її утримує 
на свій кошт катедру україн-
ської мови й літератури в Ма-
нітобському університеті. 

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ЧАСОПИС 

З датою 17 липня появився 
в Торонті новий український 
часопис двотижневик „Наша 
Держава" , орган коне ерватив-
но- державницької думки. Ви-
дас „Нашу Д е р ж а в у " Видав-
нича Спілка, яку очолюють: 
М. Гетьман — голова і Ол. 
Петренко — пнсар-скарбник. 
Головним редактором „Нашої 
Д е р ж а в и " с Михайло Геть-
ман, кол. довголітнії! редак-

Українського Робітни-

К О М У Н 1 К А Т CHICAGO, ILL — Monthly 
ntceting ol Birth of Holy Virgin 
Society, Branch 259, will be held 

Ректопят Укпяїнгккпї Vun Sunday August, 17, at Church гекторат української Еко- Н а П 4 , , 5 2 S o p a u i i n a S t a t 2:(X) 
номічноі Високої Ш к о л и { я р.м. — P. Trusiak, ret. seer. 
скороченні) , яка існувала з — 
Мюнхені, Німеччина, подас ФНЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Тов. 
до відома професорам, абсоль- W- L франка. від. 83 повідом-
вентам та СТУТТРНТЯМ W R I H л я с - щ о м і с я ч н 1 ;ЛоРя відбу-вентам та студентам У Е В Ш дуться в суботу їв. серпня, о 
як рівнож всім установам, що ѓод. 7-ій ввечорі, в Домі Тов. 
на основі рішення Професор- у - А- Горожан. 847 Френклнн 
ської Ради з дня 9 квітня 1949 ВУЛ- Проситься членів прибути 
р. У Е В Ш находиться в стані I а . в н Р і в н а т н с в о і вкладки. -
консервації. 

Одночасно повідомляє Рек-
торат, що Баварське Міністер-
ство Освіти та Культу листом 
з дня 25 серпня 1951 ч. X t 
5801 визнало Українську Еко-
номічну Високу Ш к о л у , яка 
находиться в Мюнхені , як ви-
соку школу. 

Члени Сенату школи нахо-
дяться на терені З Д А й у всіх і 

С. Чорномаз, секр. 

АСТОРІЯ. Я, АИ. — Місячні 
збори Бр. св. О. Николая, від. 
5 відбудуться в суботу, 16. сер-
пня, в ѓод. 7:30 ввечорі, в галі 
У. Д. Гор. Ќлюбу 31-14 — ЗО 
Еве. Просимо всіх членів прий-
ти на збори. Довгуючі члени 
Повинні вирівнати свій довг. — 
М. Лнвнцькнй, предс.; Гр. Ва-
силнк, кас ; П. Барнич, секр. 

ПАЛМЕРТОН, Па. — Бр. св. 
О. Николая, від. 369 повідомляє, 
що місячні збори вібудуться в 
неділю 17. серпня, о ѓод. 4-ій 
пополудні. Проситься всіх чле-
нів прийти на збори бо с важ-
ні справи. Напоминасться дов-
гуючих членів вирівняти свій 
довг цього місяця. — І. Клими-
шин, пр., А. Деркач, кс , М. 
Куба, секр. 

РАРГГАН, Н. Дж. — Місячні 
збори членів від. 332 відбудуть-
ся в суботу, 16. серпня, о ѓод. 
7:30 ввечорі в У. Н. Домі, 10 
Колфакс вул. Проситься всіх 
членів прийти на збори. — М. 
Сірмак, рек. секр. 

ВІЛКІС БЕРІ. Па, — Місячні 
збори Бр. св. О. Николая від. 
99 відбудуться в неділю, 17. сер-
пия, зараз по Сл. Божій, в па-
рафіяльній галі. Просяться чле-
нів прийти на збори і заплатити 
свої місячні вкладки. — Уряд. 

БЕТЛЕГЕМ, Па, — Бр. св. 
Днмитрія, від. 288 Повідомляє. 
що місячні збори відбудуться в 
неділю, 17. серпня, зараз по 
Службі Божій, в парохіяльній 
галі.. — Д. Мушастий, секр. 

ПЕТЕРООН, Н. ДЖ. — Тов. 
ім. Т. Шевченка, від 64. просить 

Т-во П о . ' у с ' х `"^"ів н а збори. 16. серпня. 
справах школи звертатися до І д і л і с ь ^ і ч " в і " ' 8 матим! свої І ПР"ИД І Т Ь т а вирів'няйте нале-
секретаря Професорської Ра- 'збори в неділю 17. ц. м., о ѓод. 
дн Д-ра Василя Одннського, 2 попол. в клюбовій залі при 
227 So. 1st Street , Brooklyn а ? WashinKton St. Просимо чле 
11, N . Y, 

Ректорат 

нів явитися і вирівняти залеглі 
вкладки. — Н. Мазур, предс, 
В. Мандзій, секр. 

ФШІАДЕЛФІЯ, Па. — Від. 
397 повідомляє, що побір скла-

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС'Е Я - й Л Й Ь й СХТ-
ючнх членів вирівняти залеглі 
вкладки, щоб не бути суспендо-
наним. Також буде урядування 
в суботу 16-гоі від ѓод. 7—8 
ввечорі. З цим місяцем почина-
смо збірку на „Союзівќў" тому 
просимо приготовитися. — О. 
Штоѓрнії, секр. 

тор 
ќа" 

( З а українською ка-
иадійгькою пресою) 

„Забутливість" допомогла вирватися нг волю 
Гельсінкі. — Румун, що 

здобув шосте місце в етрілян-
ні на Олімпіяді, розповідає, 
як він вирвався на волю. Він 
навмисно залишив свій пі-
столь на грищі і з ним поїхав 
автом один із двох вартівни-

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ РЕКОРДИ 
^ р ^ - А . Заходіть або пишіть по українські і другі 
M^^WL В Д рекорди. Висилаємо рекорди по цілому 

B g r f f l j H 1 світі. Пишіть по катальоґ сьогодня. 
М # Ч Ж У FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 W : Chicago Avenue ( D p t "U" Chicago 22, 11L, ILSKA. 

12 НАИШППШХ ПЛАТІВОК. 
К н и ж к а п р о У К Р А Ї Н С Ь К І Д У М И Б . Л е п к о г о , 

і Д У М А п р о М А Р У С Ю Б О Г У С Л А В К У , 
що відіграв і наспівав на платівку п. Зіновій Штокалко. 

ВСЕ ЦЕ З А $10.00. 
1. Арія Остапа і арія Матери з опери Тара% Бульба 
'і. Арія Волоха і Зібралися всі бурлаки з оп. Гайдамаки 
3. Дуети, Катерини і Івана, з опери Катѓрина 
4. Ой щось дуже загулявся. Тепер я турок, з опери Зало-

рил.'і'ці. за Дунасм. 
5. Віють вітри і Д ід рудий, з опери Наталка ‚Полтавка 
в. 7, 8. Пісні ЎПА награні і співані Бандуристами під 

ўпраною С. Ганушевського 
9. Щасть Бог Америку. Засяло сонце золоте — сольо 

10. Заповіт і Думи мої, Хор Думка, Городовенка 
11. Закувала та сива зазуля. Чумацька пісня. Углицького 
12. Почаївська Божа Мати. Страшний суд. Хор Бурлака. 
Каталог на всі укр. платівки вишлемо даром на бажання. 

КНИЖКИ—МИСТЕЦТВО— МУЗИКА 
3. Книга: Дух, щр тіло рве до бою (Про Ю. Головін-

ського) $2.00 
Г. Голоскевич: Правописний Словник (40,000 слів) — 4.50 
Енциклопедія Українознавства, 3 томи в оправі 45.00 
1. Коряцький: Мово Рідна, Буквар І Читанка (ця 

книжка повинна находитись в кожній хаті, де с 
діти) 2.00 

Гуменна Д. : Діти Чумацького Шляху, 3 томи 2.25 
Киріяк І.: Сини Землі, повість з життя іміґр., З томи 4.50 
Панейко О.: Граматика - Укр. Мови (фонетика і мор-

фологія) 1 2.00 
Літератури о-Hay новий збірник, я. 1 — 401 сторін 2.00 
Наріжний С.: Українська Еміграція, понад 700 сторін 

друку, тисячі ілюстрацій (рідкістьі 7.50 
МИСТЕЦТВО: Українське Малярство, IS різних обра-

зів найкращих наших артистів в кольорах. Один 
образ $1.00, всі 15 в гарнім альбомі а поясненнями 7.00 

Ручно мальовані Портрети: Шевченко, Франко, Леся 
Українка, Петлюра, Коновалець, Чупринка і 11' _.х 
14'ЛІ, в красках, доброму папері, по 2.50 

ВТзд Хмельницького до Київа, 19x26 1.50 
Коаакн пишуть лист султанові, 19x26 1.50 
Стінні Календарі, різні українські види, 4 за 1.00 
Дядинюк В.: Володарі Української Доби, 9 образців 

в кольорах в альбомі . 2.00 
Альбом Дядннкжа і книжка Княжа Слава 2.00 
Архипенко А.: Твори, люксусова книжка в кольорах і 

а поясненнями в двох мовах укр. 1 англ., рідкість, 
ніхто інший П вже не мас. Ціна 4.00 

Українське .Мистецтво ч. 1 і 2 3.00 
МУЗИКА: 201 Укр. Нар. Пісень, на піяно і голос 2.50 
Ліра: Збірник пісень, (360) з нотами, словами і гарни-

ми Укр. Нар. Взірцями 2.50 
Кошнць А.: Пісні на хор, міш,, муж. і жін., З зшитки 4.00 
Лисенко М.: Десятки Лисенка, 120 Укр. Нар. Пісень 

на хор (міш., муж. і жін.) рідкість 7.20 
Артимовський: Запорожець за Дунаг.м, найпопулярні-

ша Укр. Опера. Гарно бачити П на сцені 1 приг.мно 
слухати музику і спів у своїй хаті, (надасться на 
дарунок для своїх і чужих) 2.50 

S2 Укр. Пісні, в осібних зшитках, для голосу, піяня, П-
тари. Гарно ілюстр. Одна пісня 15 ц. Всі 32 за 2.00 

Спіканні: ЎНА з нотами і текстом 2.00 
АНГЛІЙСЬКІ СЛОВНИКИ И ПІДРУЧНИКИ д л я 

УКРАЇНЦІВ: 
Аигло-Украінський Словник, Подвезка, поверх 50,000 

слів та виразів (нове видання) 4.50 
Укр.-Англійський Словник, д-ра Лева і Вербяного 2.85 
Підручник англійської мови проф. Ю. Луцького, нове 

поправлене видання 2.00 
Украінсько-Англійська Граматика, — К. Шклянка 1.50 
Англійська Граматика — Ярославчепка .25 
Курс Англійської Мови на 5 Платівках з поясненнями 5.00 

Машинки до писання: Роял, Гермес І Інші. 
(пишіть по інформації і. 

ЮТѓ опусѓу для тих, хто бере більше як за $10.00. Ми 
поносимо кошти пересилки, хто приснлпс гроші з замовлен-
ням. За C.O.D. 60 Ц. дорожче. Як бувасто в Ню Иорку, всту-
піть до СУРМИ. Як ні, то пишіть: 

Surma Book and Music Co. 
11 EAST 7th STREET, NEW YORK 3, N. Y. 

ків, що його завжди берегли 
в Гельсінках. Коли понн вер-
талися. спортовець сказав, щ о 
б а ж а с купити собі пам'ятку з 
Гельсінок. Його вартівник ви-
сів разом з ним. Коли обидва 
купили собі пам'ятк". Паиаіт 
Калькай заявив на п .̀ лиці, що 
він не вертається до Румунії. 
Вартівник силою тягнув но-
го до машини. Але скортовець 
вистрілив зі свого пістоля, на 
стріл надбігла поліція і вря-
тувала його від насильного 
охоплення. Один чужинець 

Z І узяв його д о свого мешкання 
і так допоміг румуноз і не вер-
татяся додому. Тепер він за-
являе, що радо виїде д о чу-
жн х країн, а найрадше до 
З Д А . 

БОФАЛО, Н. И. — Бр. св. О. 
Николая, від. 127 повідомляє, 
що місячні збори відбудуться в 
неділю, 17. серпня, в церковній 
галі, зараз по співаній Службі 
Божій. Крім того урядники по-
лагоДжують справи в четверту 
неділю зараз по Сл. Божій, в 
церковній галі при Fillmore і$ 
Oneida St. Просимо всіх членів 
платити вкладки шиглг кожно-
го місяця, бо хто не заплатить 
буде суспендований. Т є п є j 
проситься усіх дорослих члені! 
сповнити ухвалу Конвенції 
дати одного доляра на Союзів-
ку. — І. Була, предс; П. Волод-
ка, фін. секр.; М. Левицький 
кас. 

Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. ДЖ. — 
Тов. Укр. Січ, від. 170 повідом-
ляс, що збори відбудуться в не-
ділю, 17. серпня, в ѓод. 6. вве-
чорі, в .У. Н. Домі 183 Fleet St 
Проситься членство точно при-
йти на збори та вирівнати свої 
вкладки, щоб уряд не мусів хо-
днти за вкладками. Тих. що Be 
заплатять уряд буде змушений 
суспендувати.— І. Грабар, секр 

ІШЌЛЃО. ІЛЛ. — Збори Бр 
св. О. Николая, від. 106 відбу-
дуться в неділю.. 17. серпня г 
Домі Відділів УНС, 843 North 
Western Ave., о ѓод. 12-ій впо-
лудне. Просимо всіх членів 
при`бути на збори бо с важні 
справи до вирішення, а що най-
важніше, треба заплатити своі 
місячи! вкладки, бо інакше му-. 
симо суспендувати таких` чле-
нів, що довгують 2 або 3 місл-
ці. — О. Любас, предс; М. По-
піль. кас; Г. Дацьків, секр. 

Ізраїль отримуватиме зброю із ЗДА 
Вашингтон. — Державний 

департамент сповістив у поне-
ділок, що згідно з новою до-
мовленістю. Ізраїль матиме 
можливість отримувати від 
З Д А на догідних умовах по-
стачання зброї. Домовленість 
про це, на підстава?: подібних 
до тих, що були ОСЃОБОЮ роз-
мов з Егнптом та Савд Ара-
бісю, б у л а підписана 23 лип-
ня. Ізраїль зможе замовляти 
в З Д А зброю й уряд З Д А бу-
де допомагати Ізраелеві в цих двох років 

операціях, що будуть докону-
ватися між урядом Ізраїля і 
приватними фірмами З Д А . 
Проте представник державно-
го департаменту підкреслив, 
що саме тепер країна знахо-
диться в обмежених можлн-
востях такого роду постачань. 

Одночасно сповіщено з Єру-
салиму, що строк військової 
служби в Ізраїлі підвищено 
для молоді віком між 18 до 
26 років на тридцять місяців, 
а для мужчин 27-29 років до 

ОЛИФАНТ, Па. — Бр. св. Ки-
рнла і Методія, від. 86 повідом-
ляс, шо місячні збори відбуду-
ться в неділю, 17. серпня, по 
Службі Божій де звичайно. — 
Проситься членів взяти участь 
в зборах. — Секр. 

СКРЕНТОН, На. — Від. 123 
Пресв. Богородиці повідомляс, 
що місячні збори відбудуться 
дня 16. серпня в церковній салі 
зараз по Службі Божій. Також 
проситься членів принести $І 
на дім „Союзівќў". — М. Сван-
цев, предс. ' 

ПАСКИЌ, И. Дж. — Т-во ім 
Тараса Шевченка, від. 42 пові-
домляс, що місячні збори від- зеф Бвию. Проситься усіх чле 
будуться в неділю 17. серпня; о 
ѓод. 2-ій попол., в домівці УН-
Дому, 237 Hope Ave. На зборах 
буде порушена справа театра-
льноі вистави, тому просимо 
всіх прийти, щоби можна було 
розділити ролі. — В. Марущак, 
рек. секр. 

житість за тикети на пікнік, а 
також заберіть свої дивіденди 
та заплатіть свої вкладки. — 
І. Бнрннй, секр., 236 Gilbert Ave, 
East Paterson, N. J. 

ФНЛАДЕЛФІЯ. Па. — Місяч-
ні збори Бр. св. Юрія, від. 239, 
відбудуться в суботу 16. ц. м. 
точно о ѓод. 5:30 попол. Про-
симо всіх членів вирівняти за-
леглі вкладки та відобрати свої 
чеки на дивіденду за 1952 р. — 
Уряд. 

НЮ ГЕИВЕН, Кони. — Т-во 
Любов, від. 370 повідомляс, що 
місячні збори відбудуться в не-
ділю 17. серпня, зараз по велн-
кій Службі Божій, в церковній 
галі, 127 Парк вул. Проситься 
всіх членів прибути на час, бо 
с важні справи'до полагоджен-
ня. Довгуючі члени повинні ви-
рівняти свій довг, бо в протнв-
иім разі подасться їх до суспен-
зи. — П. Воляннк, пр., В. Ко-
лесьнік, кас , Р. Голубович, фін. 
секр., К. Марущак, рек. секр. 

ІІЛКПНФІ.ІД, Н. Дж. — Тов. 
ім. Івана Франка, від. 372, по-
відомляс, що місячні збори від-
будуться, в суботу 16. серпня, 
о ѓод. 7:30 ввечорі, в галі "War 
Veterans", при 19 Washington Av. 
Проситься всіх членів прийти 
на збори і вирівняти свої місяч-
ні вкладки. Магмо також І ін-
ші справи до полагодження. — 
Д. Ґеча, предс, В. Реновець, 
кас , И. Ярема, секр., Ю. Лонн-
шин, рек. секр. 

Вунсакет, Р. Ай. — Місячні 
Збори Т-ва Запорозька Січ, від. 
206. відбудуться в суботу 16-го 
серпня, в парохіяльній залі — 
74 Геррис Ев., в ѓод. 7-ій ввеч. 
Просимо всіх членів прибути на 

І ці збори, бо маємо важні справи 
до обговорення і до полагодже-
ня. — І. Кокольський, секр. 

НИКЛЃО, ІлЛ. — Сеетр. Вла-
говіщення, від. 125 повідомляс, 
що звичайні збори відбудуться, 
в понеділок 18. серпня о ѓод. 8 
ввеч. в Co юзові м Домі, 841 N. 
Western Ave. Проситься чле-
ниць прийти на означений час. 
П. Боднарчук, ‚предс. П. Янор-
ська, кас , І. Подола, секр. 

Н Ю А Р к Г н Г д Ж . — Місячні 
збори Т-ва ЗапЬрозька Січ, від. 
371 відбудут'ься-в п'ятницю 15. 
серпня о ѓод. 8тій ввеч. в Січо-
вій Галі, при"18-ій Евню.ЛІро-
снться приходити на збори і за-
платити свої вкладки на збо-
рах відділу. — А. Змий, пред. 
П. Заболоцький, кас , Ю. Бара-
нюк, секр. 

ГАРТФОРД, Кони. — Вратст-
во св. їв. Хрестителя, від. 277, 
подас до відома членам, що мі-
сячні збори відбудуться в су-
боту, 16. серпня, О ЃОД. 8-МІЙ 
ввечорі, в Укр.`Ам. Гор. Ќлюбі, 
Whitmore Str. І Управа буде прн-
йматн членські вкладки також 
в неділю, 17. серпня, по Служ-
бі Божій. Проситься зад о вже-
них членів обов'язково внрівня-
ти свої залеглості. — Управа. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. Н. СОЮЗУ! 

ф Професійні Р № — М Р И % 

ЧЕСТЕР, Па. — Тов. їм. Т. 
Шевченка, від. 156 повідомляє, 
що місячні збори відбудуться в 
п'ятницю ввечорі, 15. серпня ц. 
p., точно 7:30 в Громадськім До-
мі. Проситься, щоб усі члени бу-
ли присутні. — Н. Муляр, пр., 
В. Трач, кас , В. Новак, секр. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, Па. — Місяч-
ні збори Бр. св. Васнлія, від. 339 
відбудуться в суботу 16. серпня 
Ц. p., о ѓод. 7-ій ввечорі, в домі 
громади на Лоренс ст. Напоми-
нається довгуючих членів бути 
присутніми і вирівняти залеглі 
вкладки. — І. Кмутин, пр., І. 
Сорока, кас , Я. Хромяк, секр. 

Т Ь Ч Е С Т Е Р , Н. И. — Чергові 
збори Т-ва Укр. Народного До-
му, від. 316 відбудуться в чет-
вер, 14. серпня, о год. 8-ій веч. 
в Товариськім Домі, 831 Джо-

нів прибути на означений час. 
П. Ковтун, гол., В. Гнатќів, кас , 
В. Гаврилиќ, фін. секр., В. Іван-
ців, рек. секр. 

АНСОНІЯ, Кони. — Т-во А. 
Бончевського від. 10 повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дуться в неділю 17. серпня, за-
раз по Службі Божій в парохі-
яльаій Галі. , Проситься всіх 
членів прийти на збори і вирів-
ияти своі залеглості, щоб не 
наразитнся на суспенду. — 
Г. Рубас, предс, В. Глива, секр. 

КАРТЕРЕЃ, Н. Дж. — Тов. 
Запорозька Січ, від. 342 пові-
домляс, що місячний мітіиґ від-
будеться в неділю 17. серпня, о 
ѓод. 2-ій попол. в галі церков-
ній на Roosevelt Ave. Проситься 
усіх членів явитися на час. На-
поминається довгуючих членів, 
щоби сповнили свою належн-
тість, бо інакше будуть суспен-
довані. — Гр. Волинський, пред. 
Н. Кіра, кас , І. Маркович. секр. 

Перевози місцеві Далекобіжні 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВОЗОВЕ БЮРО 
В. Е. БОГАЧЕВСЬКИИ 

335 Е. 6th STREET, NEW YORK З, N. Y. — TeL OR. 3 2 4 8 4 

САВТПОРТ, Кони. — Т-во їм. 
T. Шевченка, від. 84 подає до 
відома, що звичайний місячний 
мітінґ відбудеться 17. серпня, в 
неділю попол. точно о год. 4-ій 
в галі Укр. Народи. Дому. 2711 
King's Highway West. Проснть-
ся всіх прибути на час і пола-
годити справи, які будуть на 
порядку дня і поплатити свої 
місячні вкладки. — В. Мпкси-
мюк, пр., М. Сендзік, касіс.р, П. 
Дудко, секр. 

Найкращі та у різних смаках 

ШМОНАДИ І ВОДЙ СОДОВІ 
поручас українська фабрика 
М.К.М. BEVERAGES Co. 

І Жадайте у всіх українських крамницях І на всіх Імпрезах 
`, тільки лімоиад І вод содових одинокої української фабрики '. `, 

М. К. М. В Е V Е R А , 0 Е S Co. 
31-13 Newtown Ave., — Astoria, L. !. C , N. Y , 

Tel.: RAvensweed 8-8299 

iProcBeautySalon 
Український Сальон Краси 

166 Second Ave^ N. Y. C. 
; AL. 4-8675 Near 11th Street 

ІШЌЛЃО, Ілл. — Місячні 
збори Т-ва ім. Т. Шевченка, від. 
252 відбудуться в неділю, 17-го 
серпня, о год. 12-ій в полудні у 
залі, 2250 В. Кортез вул. Про-
ситься всіх членів прийти. — 
Когут, секр. 

CLEVELAND, О. — St. Mary's 
Lodge, Branch 112 will hold tlu-ir 
mounthly meeting on Aug. 17, 
1952, at St. Peter 6i Paul Church 
Hall after 2nd 6c 3rd Mass. We 
urge all members to attend who 
are in arears in dues. — A. M. 
Cooper, secretary. 

АЛЛЕНТАВН, Па. — Брат-
ство св. Арх. Михаіла, від 147 
повідомляс, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 17. серп-
ня на парафіяльній галі, 803 
Фронт стр., в год. 1:30 попол. 
Проситься членів прийти на о-
значений час, бо с важні спра-
вн до полагодження. Рівнож на-
поминасмо довгуючих членів 
вирівняти свої вкладки. Проси-
мо родичів платити за своїх ді-
тей, бо дитячої каси нема, а 
секретар не буде завжди своїх 
грошей висилати до Союзу. — 
Д. Рудакевнч, пр., Н. Біленький, 
кас , І. Федораќ, секр. 

НЮ ИОРК, Н. И. — Місячні 
збори, Т-ва Зоря, від. 69 від-
будуться в суботу 16. серпня в 
год. 8-ій ввечорі. в галі Укр. 
Ќлюбу, 39 Іст. 7-ма вул. Про-
симо всіх членів прийти на збо-
ри. — М. Ликтей, секр. 

ТЕПЕР — БЕЗПЕЧНО 
МОЖЕТЕ ВТРАТИТИ 
НАДМІР ВАГИ 

ДО 5 ФУНТІВ ТИЖНЕВО 
Новий с е н заціймий 
п л я н починається. 
Висліди пізнати пер-
шого дня, л ні — то 
зворот грошей. 

Нову н а д і ю на 
облегчення тяга-
ру від надмірної 
товщини, (що по-
ходить від пере!-
дання, а не від за-
лозі и) елі дно сьо-
годні по звітах з 
успіху при пляно-
вім заживанні во-
в и х вітамінових 

пігулок. Вони помагають до 
втрати товщини (яка походить 
від Переїдання) і то. без небез-
печних лікарств або вправ. На-
зиваються B E N A D R O L . Цей 
новий лік діс наче чари, щоб 
злекшити надмір товщини 2 
способами. Мужчини й жінки, 
що давніше терпіли від надмі-
ру ваги (через переїдання), о-
повідають про замітці висліди 
після зажиття. Багато людей 
каже, що втратили до 10 фун-
тів ваги вже по першій пачці. 
Продаються з гарантісю зворо-
ту грошей. 

За окремою умовою читачі 
цеі газети можуть д І с т ат и 
BENADROL по зниженій ціні. 
Вишліть оце повідомлення до 
VALWORTH CO., Dept 548, 31 
Thatford Ave., Brooklyn 12, N. Y., 
а дістанете дві 3-доляровІ пач-
ки тільки за $5, отже $1 зниж-
ки на правильній ціні. Не поси-
лайте грошей. Заплатіть листо-
ношові при дорученні. 

Ім'я 

Dr. S. CHtRNOFF 
223—2nd Ave, (cor. 14 St.) N Y C 

TeL GRamercy 7-7697 
Острі й довгочасні недуги чоло-
віків і жінок. Шкірні. X-Ray. 
Роздуття жил лікуємо без опе-
раціі. Переводимо аналізу кро-
ви для супружнх дозволів. 
Офісові годниц: Щодня під їй 

рано до 0:45 ввечорі. 
У суботи 10—1. У иадШ зачин. 

ДР. М. ЙАИЗЕЛЬ 
лікар зі старого краю, говорить 
по українські!, багато років ус-
пішно лікує гострі й застарілі 
недуги мужчин 1 жінок — 
недуги нирок 1 сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
чення застрикамн пеніцілінп та 
інших лікарств. Аналіза кроїш, 
сечі і інших виділень. Аналізи 
кровн для супружих ДОЗВОЛІВ. 
107 Е. 17th S t , NEW YORK CITY 

коло 4-ої Еваию і Union Sq. 
Години: Щбдня 10—1, 4—7; 

в суботу 10—1, в неділю зачин. 
ЕГЗАМШАЦІЯ $З,— 

Адреса 

Міцсевість Стейт 

DUNLEY HAT SHOP 
14 Saint Marks Place 
NEW YORK. N. Y. 

ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ! 
Соломині капелюхи від 

$1.25, 
а З Імпортованої панами 

від $2.75. 

Дальше пригадусмо, що маємо відділ МЎІЌЌСЬКОЇ ГА-
ЛЯНТЕРП, а саме: першої якости сорочки, спортові сороч-
кн з короткими рукавами, дощевики, піжами знаної марки: 

"Jayson", "Fruit ol the Loom" і "Rels". 
Просимо зайти І переконатись про високу якість матеріяль-
ну та низьку фабричну піну! — Говоримо по украінськн. 
Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мельника 

кожної неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, 
(станція WHOM). 

Створено щоденно до 8:30 веч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 ST. MARK'S P L , (Іст 8. вул^ B e t 2 — 3 Ave.) NEW YORK 

Т А Р З А Н , ч. 2893. Протистав лення смергі. 

AS THE PARTY REACHED THE BALCONY, THE EYES Of А УООНв 
MAN IN THE ARENA BELOW RESTED FOR A MOMENT UPON 
TARZAN. THEN, WITH A CONTEMPTUOUS C4ANCE 
AT MERALA, HE DELIBERATELY 
TURNED MIS BACK. 

У І С Р А Ї Н С Ь К Ї П Ї С А Л О ) 
К Р А С И 

„Сюди ваші; `і 
кліснткв 

скеровують 
своїх 

прняте-
льок!" 

Властителі: 
Нелягія 
Хома, 

Марія Ваах 

MAY'S BEAUTY SALON, 

223 Washiftgton Street, 
Newark, 'N. Je 

Напроти Bamberger's 
Dept. Store 

Телефон:, MA 2-9773 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
1 КУРСИ ЮДИ 

OR. 7-8И1 
КУРСИ МЕХАНІКІВ 

КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 
Постараємося для Вас про 
еґзамін Лаасеясу. Наші ўчиї 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню працЬ Інструк-
ЦІІ в українській і англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ-
ЧГРНІ і НЕДІЛЬШ. Інструк-
тори фахівці. Залояс. и 1916, 

L. TYCHNIEWICZ, директор 

M E T R O P O L I T A N 
AUTO SCHOOL 

155—2nd Ave., близь, loth S t 
NEW YORK CITY 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. ПОГРЕВНШБ 

Заряджус погребами 
по ціні так низькії М Р И 

Обслзгга w e n І 

Коли партія ввійшла на 
балькон, очі молодого муж-
чини на арені внизу, на хви-
л я в к у спочили на Тарзані . 

Потім, з презйрливніі зиркок 

на Мервлю, він навмисно від-

вернувся. 

Нагло дві брами відчини-

лися. З одної штовхали в ого-

рожу Бетѓі. З другої, Толдо. 

сторож печері зі скарбами. 

вискочив на арену, дико рос 

вўчи. 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertake 

— - A Embalmer 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dignified funerals as low ж 

$150. 
TeL; ORamercy 7-7B6T 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНИК 

Занимаетьсв вохороиакщ 
В BRONX, BHQOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ ' 

Контрольована темперо-
тура. Модерна "^"ігжид 

до ужитку дароц 
PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK, N, Y, 
Tel.: ORchard 4-256Я 


